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 International Situations

زعيم كوريا ال�شمالية كيم جونغ ايل

ترجمة/ �ملدى
اأفتتح اأم�س يف مقر الأمم املتحدة امل�ؤمتر 
ال���دويل ل��ن��زع ال�����س��اح ال��ن���وي، وهذا 
للرئي�س  بالن�سبة  احل��ي���ي  امل������س���ع 
اأمامه  يجد  اأوب���ام���ا،  ب���اراك  الأم��ري��ك��ي 
املثارة  الأ�سئلة  تلك  ومن  عدة.  حتديات 
الغرب  ينا�سل  مل��اذا  احل��ايل:  ال�قت  يف 
للحد من الربنامج الن�وي الإيراين يف 
اأن ك�ريا ال�سمالية على و�سك بدء �سفحة 
ب�����س��اأن ال�ساح  ج��دي��دة م��ن امل��ح��ادث��ات 
لل��س�ل  قادر  اأوباما  ان  الن�وي؟ وهل 
اىل نقطة ال�سفر الن�وي؟ وهذا ال�س�ؤال 
يف  اأم��ري��ك��ي  رئي�س  يطرحه  مل  الأخ���ر 
ال�سابق، يف حني جنح اأوباما يف و�سعه 

يف مقدمة الأجندة ال�سيا�سية العاملية، مع 
احلّد  اتفاقية  كبرة.ان  �سعبية  ذا  بقائه 
عليها  م�سى  ق��د  الن�وية  الأ�سلحة  م��ن 
 190 ت�اقيع  حتمل  وهي  عامًا   45 الآن 
دولة، وتطرح مع اإعادة النظر انق�سامات 
بني الدول الن�وية وغر الن�وية. وقد 
الأ�سلحة  مب��س�ع  اأوباما  اهتمام  ب��داأ 
ني�سان  ب��راغ-  يف  خطابه  منذ  الن�وية 
2009، مع دع�ته لعامل خاٍل من القنابل 
الن�وية، ثم جاءت بعد ذلك قمة وا�سنطن 
من  الن�وية  امل���اد  بحجب  طالبت  التي 
حاليًا  اأوباما  ويدع�  الإرهابيني.  اأي��دي 
الن�وي  ال�ساح  اتفاقية نزع  تق�ية  اىل 
العام  اخل�����رباء يف  م���ن  و���س��ّك��ل جل��ن��ة 

املا�سي، للعمل نح� هذا الهدف.
ومن التحديات التي جتابه هذه التفاقية 
التي  ال�سمالية)  وك�ريا  اإي��ران  م�اقف 
اختربت �ساحًا ن�ويًا عام 2006 وعام 
عام  التفاقية  من  خروجها  بعد   ،2009

 )2003
ملا  بالن�سبة  تختلف  ال��ن��ظ��ر  ووج��ه��ات 
م��ن ه�  فهناك  امل���ؤمت��ر،  م��ن  ه��� مت�قع 
متفائل، خا�سة بعد الت��سل اىل �سيغة 
جديدة لتفاقية، �ستارت، مع رو�سيا يف 
ومنهم  املت�سائم�ن  اأم��ا  املا�سي،  ال�سهر 
لدى  الأم��ري��ك��ي  ال�سفر  ب���ل�����س،  ج���ن 
فيق�ل:  ب������س،  عهد  يف  املتحدة  الأمم 
ان امل�ؤمتر لن يحقق �سيئًا، لأن التفاقية 

القدمية على �سكل التفكك حاليًا. واتفاقية 
فعالة  كانت  الن�وية،  الأ�سلحة  احلد من 
القرن  م��ن  ال�سبعينيات  م��رح��ل��ة  اإب����ان 
املا�سي، وا�ستندت اىل  �سفقات عاملية، 
من اجل تقلي�س التهديد الن�وي املعلق 
ف�ق العامل. واأغلبية الدول  امل�قعة عليها 
التي ل متتلك اأ�سلحة ن�وية،وافقت على 
من  الرغم  على  احلالة،  تلك  على  البقاء 
اآن���ذاك(  خم�سًا  )ك��ان��ت  الن�وية  ال��ق���ى 
خمزونها  م��ن  احل���د  ب�سيا�سة  ال��ت��زم��ت 
الدول  تلك  ان  ذل��ك  اىل  م�سافًا  ال���ذري، 
امل�قعة منحت حق اإنتاج الق�ة الن�وية 
ال�سلمية.ومع  ال�ستخدامات  اج��ل  م��ن 
فان هناك  بدء دول عدة الجتاه ن�ويًا، 

ت�قعات بان�سمام دول اخرى. وال�سبب 
ال�ساح  لإنتاج  وهدفها  اإي���ران،  ذل��ك  يف 
اخلرباء  قلق  يثر  اأم��ر  وه���  ال��ن���وي، 
بال�سرق الأو�سط، ويدفعهم اىل التحذير 
التفاقية،  من  ال��دول  هذه  ان�سحاب  من 
الإي��ران��ي��ة. القنبلة  م���اج��ه��ة  اج���ل  م��ن 
ب�ساأن  التفاق  وه�  اآخ��ر،  �سبب  وهناك 
ال�ليات  بني  امل�قع  ال��ن���وي  التعاون 
وال��ه��ن��د. و�سمن  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
البل�ت�ني�م.  اإنتاج  الهند  باإمكان  هذا 
واحتماًل  مل�سانعها  ك���ق���د  ظ��اه��ري��ًا 
ل�����س��ن��ع ق��ن��اب��ل ن����وي���ة ج���دي���دة. ويف 
اجتماع اأخر يف وا�سنطن قالت �س�زان 
ال�ساح  ن��زع  يف  اوب��ام��ا  ممثلة  ب����رك، 

الن�وي:« ان التفاق مع الهند اأمر فريد 
اآخر«.  اتفاق  اىل  ي���ؤدي  ن�عه«،«ول  من 
ولكن عددًا كبرًا من اخلرباء يف املجال 
اخرى  دوًل  واأن  امل��س�ع،  يف  ي�سك�ن 
الأمريكية  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ة  حت��م��ل  ل  ق��د 
فان  اجلدل  ذلك  من  الرغم  نف�سها.وعلى 
فيدرالية  رئي�س  ف��رغ�����س���ن،  ج��ارل�����س 
»ان  متفائًا،  يبدو  الأمريكيني،  العلماء 
امل�ؤمتر �سيتفق، على الأقل، على خط�ات 
التي  البن�د  وت�سديد  التفاقية  لتق�ية 
والدولة  منها«:  باخلروج  للدول  ت�سمح 
اخل�س�ع  عليها  الن�سحاب  تقرر  التي 
التزامها  م��دى  ع��ن  للك�سف  للتفتي�س، 
الأخ��رى  امل��س�عات  بالتفاقية.ومن 

قرار  مراجعة  امل�ؤمتر،  يف  �ستربز  التي 
اأو�سط  ���س��رق  اىل  ال��داع��ي   1995 ع��ام 
وامل�س�ؤول�ن  الذرية.  الأ�سلحة  من  خال 
الأمريكي�ن يدعم�ن اأهداف ذلك القرار، 
اإي���ران  ع��ل��ى  لل�سغط  و�سيلة  وي��رون��ه 
املريبة.  الن�وية  واأن�سطتهما  و�س�ريا 
وتركيا  م�سر  اأعلنت  نف�سه  ال�قت  ويف 
القرار  على  الرتكيز  منع  على  عزمهما 
مامل يدع� اىل نزع ال�ساح الإ�سرائيلي.
ال�ليات  نح�  غ��دًا  �ستتجه  الأع���ني  اإن 
دعت  التي  وم�قفها  الأمريكية  املتحدة 
ان  مع  عامليًا،  الن�وي  ال�ساح  نزع  اىل 
ولي�س  اأج��م��ع،  العامل  يخ�س  امل��س�ع 

اأمريكا وحدها.  
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حمققو نيويورك متفائلون ب�ساأن 
ق�سية ال�سيارة امللغومة

نيويورك / �لوكاالت 
اجتمعت ام�س وف�د نح� 200 دولة يف مقر 
الأمم املتحدة ملراجعة حماولت وقف انت�سار 
الأ���س��ل��ح��ة ال��ن���وي��ة.وي��ع��ق��د الج��ت��م��اع كل 
الأ�سلحة  نزع  اتفاقية  لتعزيز  اأع���ام  خم�سة 
الن�وية. فيما قال الرئي�س اليراين حمم�د 
اقرتاحات  �ستطرح  ب��اده  ان  جن��اد  اأح��م��دي 
والمن  ال�ساح  نزع  ب�ساأن  وعادلة«  »عملية 
اتفاقية  امل���ؤمت��ر ومب���ج��ب  خ���ال  ال��ع��امل��ي 
املالكة  ال��دول  تتعهد  الن�وية  الأ�سلحة  نزع 
الدول  تتعهد  فيما  باإزالتها  الأ�سلحة  لهذه 
احل�س�ل  حم���اول���ة  ب��ع��دم  مت��ل��ك��ه��ا  ل  ال��ت��ي 
ال�سلمي  ال�ستخدام  يف  احل��ق  مقابل  عليها 
الإيرانية  احلك�مة  اأن  الن�وية.غر  للطاقة 
بهذا  �سديدة  ل�سغ�ط  �سن�ات  منذ  تتعر�س 
ال�����س��اأن.وي��ق���ل م�����س��ارك���ن يف امل���ؤمت��ر اإن 

اأج�اء الجتماع ب�سبب تعهد  التفاوؤل ي�س�د 
مبعاجلة  اأوب��ام��ا  ب���اراك  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س 
ال�ليات  اأن  ال��ن���وي.غ��ر  ال�ساح  ق�سايا 
لتعزيز  ت�سعى  التي  الق�ى  تتزعم  املتحدة 
التي  اإي����ران  م��ث��ل  دول  الت��ف��اق��ي��ة يف وج���ه 
تنفي التهامات مبحاولة بناء قنبلة ن�وية.
ويخ�سى دبل�ما�سي�ن من اأن يت�سبب اجلدل 
ي�ؤكد  فيما  امل���ؤمت��ر،  اإف�سال  اإي��ران يف  ح���ل 
�ستك�ن  احل��ايل  امل���ؤمت��ر  ف�سل  اأن  مراقب�ن 
الرئي�س  ق��ال  جهته  وخيمة.من  ع���اق��ب  ل��ه 
اأح��م��دي جن���اد ان باده  الي����راين حم��م���د 
ب�ساأن  وع��ادل��ة«  »عملية  اق��رتاح��ات  �ستطرح 
م�ؤمتر  خ��ال  العاملي  والم���ن  ال�ساح  ن��زع 
الن�وي  الن��ت�����س��ار  حظر  م��ع��اه��دة  مل��راج��ع��ة 
يبداأ يف ني�ي�رك ي�م الثنني.وقالت وكالة 
جناد  اأحمدي  ان  لانباء  الر�سمية  �سبه  مهر 

اليرانية  الع���ام  و�سائل  اىل  يتحدث  ك��ان 
يف  للم�ساركة  ن��ي���ي���رك  اىل  و�س�له  ل��دى 
ايار  م��اي���   28 حتى  ي�ستمر  ال���ذي  امل���ؤمت��ر 
اجلاري ويعقد مبقر المم املتحدة.و�سيك�ن 
الربنامج الن�وي ليران الذي ي�ستبه الغرب 
ان الغر�س منه ه� بناء قدرات لنتاج اأ�سلحة 
ملناق�سات  �ستخ�سع  التي  امل�ا�سيع  ذرية من 
معاهدة  مراجعة  م�ؤمتر  هام�س  على  حامية 
حظر النت�سار الن�وي الذي يعقد كل خم�س 
امل�قعة  ال��دول  ال��ت��زام  م��دى  لتقييم  �سن�ات 
على املعاهدة وامل�ساكل الخرى التي ت�اجه 
غربي�ن  دبل�ما�سي�ن  امل��ع��اه��دة.وي��ت���ق��ع 
الي��راين يف  الرئي�س  يتهم  ان  ني�ي�رك  يف 
وحلفاءها  املتحدة  ال�ليات  امل�ؤمتر  افتتاح 
ال�سلحة  ان��ت�����س��ار  م��ن  اخل����ف  ب��ا���س��ت��غ��ال 
الن�وية الفتاكة كمربر حلرمان الدول النامية 

الن�وية  التكن�ل�جيا  على  احل�����س���ل  م��ن 
لاغرا�س ال�سلمية وه� ما ميثل يف حد ذاته 
انتهاكا للمعاهدة حمل املراجعة.وتق�ل ايران 
خام�س اأكرب م�سدر للنفط اخلام يف العامل ان 
ل  الكهرباء  لت�ليد  �سلمي  الن�وي  برناجمها 
لت�سنيع قنابل ذرية.وكررت كثرا ان ل مكان 
لل�ساح الن�وي يف ميثاقها الدفاعي. ودعت 
ال�ليات املتحدة والدول الخرى التي متلك 
هذه ال�سلحة اىل التخل�س منها.وقال اأحمدي 
»اي��ران  التفا�سيل  يف  اخل������س  دون  جن��اد 
ووا�سحة  وعادلة  عملية  اقرتاحات  �ستطرح 
هذا  يف  ال�ساح  ون��زع  العاملي  الم��ن  ب�ساأن 
ال�سلمي  والتطبيق  ال�ساح  امل���ؤمت��ر.«ن��زع 
على  هامان  م��س�عان  هما  الن�وية  للطاقة 
ال�سامية  اجلمه�رية  ترى  العامل.  م�ست�ى 
ال�سام  على  ي�ؤثر  م��س�ع  ال�ساح  نزع  ان 

الم��ر.«وم��ن  اث���ارة  يف  و�ست�ستمر  ال��ع��امل��ي 
وزيرة  كلينت�ن  هياري  تتحدث  ان  املت�قع 
عدة  بعد  امل�ؤمتر  اأم��ام  المريكية  اخلارجية 
���س��اع��ات م��ن خ��ط��اب اأح���م���دي جن���اد.وي����م 
اخلارجية  وزي���رة  ق��ال��ت  امل��ا���س��ي  اخلمي�س 
يلقى  ل��ن  الي����راين  الرئي�س  ان  الم��ري��ك��ي��ة 
ترحيبا حارا يف م�ؤمتر مراجعة اتفاقية حظر 
الرتباك  لث��ارة  �سعى  اذا  الن�وي  النت�سار 
الربنامج  ع���ن  الن��ت��ب��اه  حت���ي��ل  او  ه��ن��اك 
الن�وي ليران.وقالت كلينت�ن انه »ل جدال 
انتهاك  يف  اي���ران  �سجل  يف  الط���اق«  على 
الن�وي.وتتفاو�س  النت�سار  حظر  معاهدة 
ال�ليات املتحدة وبريطانيا وفرن�سا واملانيا 
م��ع ال�����س��ني ورو���س��ي��ا ح��ت��ى ت��ف��ر���س المم 
املتحدة ج�لة رابعة من العق�بات على ايران 

ب�سبب برناجمها الن�وي.

" ع������ادل������ة   " �ق�������ر�ح�������ات  ����س���ن���ق���دم   : جن�������اد 

الربنامج الإيراين يهدد جناح املوؤمتر الدويل لنزع الأ�سلحة 
النووية

نيويورك / رويرز
ي��ب��ح��ث امل��ح��ق��ق���ن ام�����س الث��ن��ني عن 
على  ت�ساعدهم  اأن  �ساأنها  من  اأدل��ة  اأي 
بهم يف حماولة تفجر  امل�ستبه  حتديد 
�سيارة ملغ�مة يف �ساحة تاميز �سك�ير 
ال�سبت  م�ساء  ني�ي�رك  يف  املزدحمة 
تفاوؤلهم  امل�����س���ؤول���ن  اأب���دى  ح��ني  يف 
اجل��ن��اة. على  العث�ر  امكانية  ب�ساأن 
وقال مف��س �سرطة ني�ي�رك رمي�ند 
اأب��ي�����س يف  ان���ه مت ر���س��د رج���ل  كيلي 
ت�س�ير  يف  ع��م��ره  م��ن  الرب��ع��ي��ن��ي��ات 
فيدي� اأمني على بعد نح� ن�سف بناية 
ال�سيارة  فيه  ت��رك��ت  ال���ذي  امل��ك��ان  م��ن 
النتظار  وا����س���ارات  يعمل  وحم��رك��ه��ا 
م�����س��اءة.وب��دا ال��رج��ل ال���ذي ظ��ه��ر يف 
وا�ستمر  ال�����س��رط��ة  اأذاع���ت���ه  ت�����س���ي��ر 
وه�  و�س�هد  نحيفا  ثانية   19 ح�ايل 
يف  وي�سعه  الل�ن  داك��ن  قمي�سا  يخلع 
حاما  الر�سيف  على  وي�سر  حقيبة 
يف  مرتني  الق��ل  على  وينظر  احلقيبة 
ني�ي�رك  بلدية  رئي�س  اخل��ل��ف.وق��ال 
ي�سر  دليل  من  ما  انه  بل�مربج  مايكل 
اىل �سل�ع تنظيم القاعدة اأو اأي جماعة 
الفا�سلة  التفجر  حم��اول��ة  يف  اأخ���رى 
املنطقة  ال�سرطة اىل اخاء  التي دفعت 
ومتاجرها.وقال  مب�سارحها  ال�سهرة 
مطاعم  اأحد  اأمام  لل�سحفيني  بل�مربج 
اأنا  م�ؤ�سف.  حدث  »هذا  �سك�ير  تاميز 
مرتكبيه.«وتناول  �سنجد  اأن��ن��ا  واث��ق 
وين  ال�سرطي  م��ع  الع�ساء  ب��ل���م��ربج 
ب���ائ���ع جائل  اأب��ل��غ��ه  ال�����ذي  رات���ي���ج���ان 
الدفع  رباعية  مريبة  �سيارة  ب���ج���د 
 45 رق��م  ال�سارع  يف  ني�سان  ط��راز  من 
طالبان  حركة  برودواي.واأعلنت  قرب 
حماولة  عن  م�س�ؤوليتها  باك�ستان  يف 

الهج�م ثاأرا ملقتل اأكرب قائدين لتنظيم 
ني�سان.  اأبريل  يف  العراق  يف  القاعدة 
لكن كيلي قال انه ما من دليل يدعم هذا.
وتراجع ال�سرطة ال�س�ر التي التقطتها 
م�سن�عة  و�سحنة  امل��راق��ب��ة  ك��ام��رات 
م���ن ال���ربوب���ان وال��ب��ن��زي��ن والل���ع���اب 
يف  عليها  ال�سرطة  رج��ال  عرث  النارية 
تاميز  ���س��اح��ة  ك��ان��ت  بينما  ال�����س��ي��ارة 
ومرتادي  بال�سائحني  مزدحمة  �سك�ير 
باراك  الرئي�س  اطاع  امل�سارح.وجرى 
اأثناء  اأوباما على التط�رات اأول باأول 
التعامل  كيفية  لتقييم  ل�يزيانا  زيارته 
ن��ف��ط��ي��ة ���س��خ��م��ة يف خليج  ب��ق��ع��ة  م���ع 
الذي كان يرافقه  اأوباما  املك�سيك.وقال 
يف الزيارة م�ست�ساره ل�س�ؤون مكافحة 
ه�  ما  »�سنفعل  برينان  ج�ن  الره��اب 
المريكي  ال�سعب  حلماية  ���س��روري 
العمل  ه���ذا  وراء  ه���م  م���ن  ول��ت��ح��دي��د 
اأرواحا  يزهق  اأن  �ساأنه  من  ك��ان  ال��ذي 
وزيرة  للعدالة.«وو�سفت  وتقدميهم 
ناب�ليتان�  ج��ان��ي��ت  ال��داخ��ل��ي  الم���ن 
حمتمل«  ارهابي  »هج�م  بانها  امل�ساألة 
ول��ك��ن��ه��ا اح��ج��م��ت ه���ي وغ���ره���ا من 
امل�س�ؤولني عن ق�ل ما اذا كانت له �سلة 
داخلية  بق�سية  او  ا�سامية  بجماعات 
م�س�ؤول  امل��ت��ح��دة.وق��ال  ال���لي��ات  يف 
ب�������زارة الم����ن ال���داخ���ل���ي ان����ه جرى 
تعزيز المن يف املطارات على ال�ساحل 
اأعقاب  يف  املتحدة  لل�ليات  ال�سرقي 
حماولة التفجر الفا�سلة للت�سدي لي 
ال��ن���ع يف املطارات  حم��اول��ة م��ن ه��ذا 
املزدحمة.وقال مايكل  العامة  والماكن 
ت�سيه مدير املحافظ ب�سركة �سن اأمريكا 
امللغ�مة  ال�سيارة  ان  ال���س���ل  لدارة 

»حادث فردي« 

خو�ست/ �ف ب
 ق��ت��ل م���دين اف��غ��اين ���س��ب��اح ام�س 
ان��ت��ح��اري��ة  ع��م��ل��ي��ة  الث����ن����ني يف 
وقعت  مفخخة  ���س��ي��ارة  ب���ا���س��ط��ة 
يف  الطل�سي  للحلف  ق��اع��دة  ق��رب 
تعر�ست  كانت  افغان�ستان  �سرق 
�سنته  امل��ا���س��ي��ة  ال�����س��ن��ة  ل��ه��ج���م 
عنا�سر  �سبعة  فيه  وقتل  القاعدة 
املركزية  ال�ستخبارات  وكالة  من 
ايه(.وفجر  اآي  )���س��ي  الم��رك��ي��ة 
امام  املفخخة  �سيارته  ان��ت��ح��اري 
خ��ست  ولية  يف  ت�سامبان  قاعدة 
اعلنت  ك��م��ا  اف��غ��ان�����س��ت��ان  ����س���رق 
انفجار  غ���داة  الف��غ��ان��ي��ة  ال�سرطة 
مدنيني  ثمانية  مقتل  اىل  ادى  لغم 
املجاورة.وتاتي  باكتيا  ولي��ة  يف 
بعد  الن��ت��ح��اري��ة  خ������س��ت  عملية 
�سبعة  م��ق��ت��ل  ع��ل��ى  ا���س��ه��ر  ارب���ع���ة 
عنا�سر من »�سي اآي ايه« يف هج�م 
انتحاري على هذه القاعدة ال�اقعة 
القبائل  منطقة  م��ع  احل���دود  ق��رب 
ت�سكل  بانها  املعروفة  الباك�ستانية 
وط��ال��ب��ان. ال��ق��اع��دة  ملقاتلي  م���اذا 
قائد  ا�سحقزاي  احلكيم  عبد  وق��ال 
فران�س  ل���ك��ال��ة  خ������س��ت  ���س��رط��ة 
بر�س »قتل مدين وا�سيب افغانيان 
المركية  ال���ق����ات  م���ع  ي��ع��م��ان 
مبارز  ق����ال  ج��ه��ت��ه  ب���ج���روح«.م���ن 
احلك�مة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  زدران 
انتحارية  عملية  »وق��ع��ت  املحلية 
ب�ا�سطة �سيارة مفخخة قرب مركز 
للحلف الطل�سي يف مدينة خ��ست« 
م��سحا ان »النتحاري فجر قنبلته 
اىل  يدخل  كان  مياه  �سهريج  قرب 
تده�را  خ��ست  القاعدة«.و�سهدت 
ال�سن�ات  يف الو�ساع المنية يف 
اعمار  اع��ادة  برنامج  رغم  املا�سية 
من  كجزء  املتحدة  ال�ليات  مت�له 
التي  التمرد  مكافحة  ا�سرتاتيجية 
ال�سعب  ت��اي��ي��د  ك�سب  اىل  ت�ستند 
للمتمردين.وقتل  ال��دع��م  ووق���ف 
يف  ايه  اي  ال�سي  يف  عماء  �سبعة 
العام  الول/دي�����س��م��رب  ك��ان���ن   30
امل��ا���س��ي يف ق��اع��دة ت�����س��امب��ان يف 
عملية انتحارية نفذها عميل مزدوج 
اردين اخرتق وكالة ال�ستخبارات 
القاعدة  تنظيم  حل�ساب  امل��رك��زي��ة 
العمليات  قاعدة  اىل  ا�ستقدم  وق��د 
لديه  ان  اعلن  بعدما  ه��ذه  املتقدمة 
معل�مات عن القاعدة يريد الك�سف 
اع��ن��ف �سربة  ه���ذه  ع��ن��ه��ا.وك��ان��ت 
منذ 26 عاما. ايه  اي  ال�سي  تلقتها 
طالبان  ح���رك���ة  زع���ي���م  ه����دد  وق����د 
حم�س�د  ال��ل��ه  حكيم  الباك�ستانية 
الذي ظهر يف �سريطي فيدي� ن�سرا 
الثنني بعد ا�سهر على انباء ا�سارت 
�ساروخية  �سربة  يف  مقتله  اىل 
الثاين/يناير،  كان�ن  يف  امركية 
مب��ه��اج��م��ة م����دن ام���رك���ي���ة ك��ربى 

وحلفاء ال�ليات املتحدة يف حلف 
�سمال الطل�سي.والحد قتل ثمانية 
انفجار  يف  ط��ف��ان  بينهم  مدنيني 
ال��ط��ري��ق يف  ل��غ��م زرع اىل ج��ان��ب 
د�ستغر  غ��ام  باكتيا.وقال  ولي��ة 
ر���س��ت��م��ي��ار امل�������س����ؤول ال���ث���اين يف 
�سرطة ولية باكتيا »�سدمت حافلة 
لغما  )الح��د(  ام�س  م�ساء  �سغرة 
يدوي ال�سنع مزروعا على الطريق 
ثمانية  امل���ؤدي اىل زورم��ات وقتل 
�سح�سا   14 ا�سيب  مدنيني«.كما 
ب���ج���روح، ب��ح�����س��ب امل�������س����ؤول يف 
ت��ت��ن اي ج��ه��ة هذا  ال�����س��رط��ة.ومل 
ادت  املا�سي  ال��ه��ج���م.وال���س��ب���ع 
بينهم  مدنيا   12 مقتل  اىل  ع��ب���ة 
اثناء  خ��ست  يف  ون�����س��اء  اط��ف��ال 
الت�س�ق. ع�دتهم اىل منازلهم بعد 
اع���ل���ن اجلي�س  اخ�����ر،  ج���ان���ب  م���ن 
ثمانية  ان  الث����ن����ني  ال����روج����ي 
الدولية  الق�ة  من  نروجيني  جن�د 
يف  الم���ن  ار���س��اء  على  للم�ساعدة 
افغان�ستان )اي�ساف( التابعة حللف 
ا�سابة  ا�سيب�ا بجروح،  الطل�سي 
هج�م  يف  خ���ط���رة،  م��ن��ه��م  اث��ن��ني 
ب�سمال افغان�ستان.وال�ستباك الذي 
ا�ستمر �ست �ساعات وقع الحد فيما 
ك����ان ي��ف��رت���س ان ت��ن�����س��م دوري����ة 
افغانية  امنية  ق���ات  اىل  نروجية 
يف اقليم غ�رما�س.وقال اللفتنانت 
الناطق  ليني  ا�سن  ج�ن  ك�ل�نيل 
ل�كالة  ال��روج��ي  اجل��ي�����س  ب��ا���س��م 
فران�س بر�س ان »اجلنديني اللذين 
يف  يعاجلان  بالغة  بجروح  ا�سيبا 
مزار  يف  امل��اين  ميداين  م�ست�سفى 
لي�ست  ان حالتهما  نعتقد  ال�سريف. 
خطرة لكنهما ا�سيبا بجروح بالغة 
جدا«.وين�سر حلف �سمال الطل�سي 
وال�ليات املتحدة 126 الف عن�سر 
افغان�ستان  يف  املتمردين  ملحاربة 
الق�ة  عديد  ي�سل  ان  ينتظر  فيما 
الدولية اىل 150 الفا بحل�ل اب مع 
تكثيف جه�د انهاء النزاع امل�ستمر 
الق�ات  �سن�ات.ومعظم  ت�سع  منذ 
ال�سافية �ستنت�سر يف جن�ب الباد 
ترتكز  وحيث  طالبان  حركة  معقل 
املعارك لطرد امل�سلحني من وليتي 
يف  اخل�سائر  وهلمند.لكن  قندهار 
اجله�د  تق��س  املدنيني  �سف�ف 
الفغاين  العام  الراأي  تاييد  لك�سب 
مكافحة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اط����ار  يف 
مع  بالتن�سيق  اع��دت  التي  التمرد 
قائد  ماكري�ستال  �ستانلي  اجل��رال 
افغان�ستان. يف  ال��دول��ي��ة  ال��ق���ات 
 173 ان  احلك�مة  اعلنت  والح���د 
من  الول  ال�سهر  يف  قتل�ا  مدنيا 
اذار   21 ب��ني  اي  الفغانية  ال�سنة 
ارتفاعا  ي�سكل  م��ا   ، ني�سان  و21 
الفرتة  م��ع  م��ق��ارن��ة   %33 بن�سبة 

نف�سها ال�سنة املا�سية.

هجوم انتحاري ي�ستهدف قاعدة 
امريكية يف �سرق افغان�ستان

تايبه / رويرز
بادهم  ان  الثنني  ام�س  تاي�ان  يف  م�س�ؤول�ن  ق��ال 
حرب  خ��س  ل��دى  اأمريكية  مل�ساعدة  اأب��دا  ت�سعى  لن 
يف تعليقات من �ساأنها اأن تخفف الت�تر باملنطقة وان 
كانت تهز الراء القائلة باأن اجلزيرة حتتاج م�ساعدة 
ت�سريحات  ال�����س��ني.ويف  ل��ق��ت��ال  امل��ت��ح��دة  ال����لي���ات 
اعتربت اأنها تر�سي كا من وا�سنطن وبكني قال رئي�س 
تاي�ان ما ينج جي� مل�س�ر تلفزي�ين زائر يف مطلع 
ال�سب�ع ان اجلزيرة �ستدافع عن نف�سها ملمحا اىل اأن 
ال�ليات املتحدة لي�ست ملزمة بار�سال م�ساعدات اليها 
واملخاطرة بالدخ�ل هي نف�سها يف �سراع مع ال�سني.
من  المريكية  الع�سكرية  امل�ساعدة  ازاح��ة  �ساأن  ومن 
رغم  ممتد  �سراع  ن�س�ب  احتمالت  يقلل  اأن  املعادلة 

تاي�ان  بني  عق�د  منذ  القائمة  ال�سيا�سية  اخل�س�مة 
اأن يدعم املعن�يات  التح�ل من �ساأنه  وال�سني. وهذا 
�سهدا  ع��ام��ني  بف�سل  ال�����س���ق  يف  بالفعل  امل��رت��ف��ع��ة 
انفراجة وحمادثات جتارية.وتق�ل ال�سني ان تاي�ان 
جزء من اأرا�سيها وهي تتقدم على اجلزيرة من حيث 
الق�ة الع�سكرية لكن رئي�س تاي�ان قال على �سا�سات 
يقاتل�ا  اأن  المريكيني  اأبدا  ي�ساأل  لن   « انه  التلفزي�ن 
على  بتعليق  وا�سنطن  ت��دل  ت���اي����ان.«ومل  اأج���ل  م��ن 
املتحدث  ت�سياجن  ج�ين  وق��ال  الرئي�س.  ت�سريحات 
عقب  الثنني  ي���م  التاي�اين  ال����زراء  جمل�س  با�سم 
املناه�س  الرئي�سي  املعار�سة  ح��زب  من  احتجاجات 
بنف�سها  تقرر  اأن  املتحدة  ال�ليات  بامكان  ان  لل�سني 
لرويرتز  ت�ساينج  تاي�ان.وقال  �ست�ساعد  كانت  اذا  ما 

نف�سها  حماية  على  عازمة  تاي�ان  ان  الرئي�س  »يق�ل 
ت�رط  الم��ر اىل حد  ي�سل  األ  ياأمل  اأن��ه  يعنيه  ما   ...
ال�ليات املتحدة يف اأي حرب.«وال�ليات املتحدة هي 
بالن�سبة  ال�ثيق واأكرب م�رد لا�سلحة  حليف تاي�ان 
لها. وهي ملزمة بقان�ن »العاقات مع تاي�ان« ال�سادر 
عام 1979 بالدفاع عن اجلزيرة لكنها تتجنب حتديد 
حرب  ن�س�ب  حال  يف  امل�ساعدة  �ستقدم  مدى  اأي  اىل 
مع  ال��ع��اق��ات  لتح�سني  ف��ي��ه  ت�سعى  وق���ت  يف  وذل���ك 
التهديدات  عن  جانبها  من  ال�سني  ال�سني.وت�قفت 
فيه  يناق�س  ال��ذي  ال�قت  يف  تاي�ان  على  حرب  ب�سن 
النزاعات  جانبا  لي�سعا  جت��اري��ة  اتفاقات  اجلانبان 
ح�ل ال�سيادة وامل�ستمرة منذ احلرب الهلية ال�سينية 

يف الربعينات.

تايوان توؤكد انها لن تطلب دعمًاامريكيًا اذا ما حاربت ال�سني

بومباي / �ف ب
ن�سرتها  ق�����س��ائ��ي��ة  ت��ق��اري��ر  اك�����دت 
ال�ساعات  ان  الهندية  العام  و�سائل 
املقبلة �ست�سهد العان باحلكم بحق 
الباك�ستاين حممد اجمل امر اميان 
املكنى »ق�ساب«، )22 عاما( ه� املتهم 
ك�مند�س  اف��راد  من  الناجي  ال�حيد 
ت�سرين  يف  ب�مباي  اع��ت��داءات  نفذ 
الثاين 2008 التي خلفت 166 قتيا، 
وذلك بعد حماكمة مط�لة انتهت يف 
احد  اجمل  ان  يف  اآذار.وي�ستبه   31
عنا�سر الك�مند�س امل�ؤلف من ع�سرة 
بني  دام��ي��ة  هجمات  ون��ف��ذ  م�سلحني 
فنادق  على  الثاين  ت�سرين  و29   26

نقل  وحمطة  �سياحي  ومطعم  فخمة 
رئي�سية ومركز يه�دي يف ب�مباي. 
وه����� م��ع��ر���س ل��ل��ح��ك��م ب����الع����دام. 
املتحدة  وال���لي��ات  الهند  ون�سبت 
ب�مباي  اع����ت����داءات  وب��ري��ط��ان��ي��ا 
النا�سطة  ط��ي��ب��ة  ع�����س��ك��ر  مل��ج��م���ع��ة 
ني�دلهي  ن���ددت  كما  باك�ستان.  يف 
ب���ت����اط����ؤ اج���ه���زة ال���س��ت��خ��ب��ارات 
العملية. يف  الباك�ستانية  الع�سكرية 
باخل�س��س  »ق�ساب«  اىل  ووجهت 
ت��ه��م »اق����رتاف اع��م��ال ح��رب��ي��ة« �سد 
القتل  و«ال��ق��ت��ل وحم�����اولت  ال��ه��ن��د 
وانتهاك الق�انني اخلا�سة بال�سلحة 
الهجمات  بعد  وذل���ك  وامل��ت��ف��ج��رات« 

ال�سحف  و���س��ف��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��دام��ي��ة 
هذه  ال��ه��ن��د«.وب��داأت  اي��ل���ل   11« ب 
ني�سان 2009  املحاكمة يف منت�سف 
امام حمكمة خا�سة داخل �سجن يف 
ب�مباي.ودفع املتهم يف مرحلة اوىل 
ب��رباءت��ه غ��ر ان��ه اع���رتف يف مت�ز 
�سمن  كان  انه  الوىل  للمرة  املا�سي 
افراد الك�مند�س الذين اطلق�ا النار 
ب��ن��ادق ورم����ا قنابل يف حمطة  م��ن 
قتيا.وهذا   52 خلف  م��ا  ب���م��ب��اي، 
ال��ب��اك�����س��ت��اين ال���ذي مت ت���ق��ي��ف��ه يف 
لطاق  تبادل  بعد  م�سروقة  �سيارة 
النار عند حاجز لل�سرطة، ه� العن�سر 
ال�حيد الناجي من افراد الك�مند�س. 

وقتل باقي افراد املجم�عة بر�سا�س 
�سبعة  حماكمة  المن.وجتري  ق�ات 
باك�ستانيني اآخرين ي�ستبه يف قيامهم 
التح�سر لاعتداءات، يف  بدور يف 
جل�سات  تاأجيل  يتم  حيث  باك�ستان 
اعتداءات  بانتظام.واثر  حماكمتهم 
ب�مباي، ت�ترت العاقات بني الهند 
يف  املتناف�سني  اجلارين  وباك�ستان 
جن�ب اآ�سيا اللذين ت�اجها يف ثاث 
 ،1947 يف  ا�ستقالهما  منذ  ح��روب 
خ�س��سا  ال�سام  عملية  وت�قفت 
يف  ب��داآه��ا  كانا  التي  ك�سمر  ب�ساأن 
2004.وا�ستاأنف البلدان احل�ار يف 

�سباط املا�سي.

 بكني / �لوكاالت 
 و�سل الزعيم الك�ري ال�سمايل كيم 
ج�نغ ايل اىل ال�سني ام�س الثنني 
كما اعلن م�س�ؤول�ن، يف فرتة ت�سهد 
ت�ترا اثر غرق �سفينة حربية ك�رية 
بي�نغ  طم�حات  وب�سبب  جن�بية 
يانغ الن�وية.ويرى حملل�ن ان هذه 
الزيارة النادرة اىل احلليف ال�حيد 
لك�ريا ال�سمالية قد حترك املحادثات 
الن�وي  الربنامج  ح�ل  ال�سدا�سية 
الغم��س  ل��ك��ن  ال�����س��م��ايل  ال��ك���ري 
ح������ل غ�����رق ال�����س��ف��ي��ن��ة ال���ك����ري���ة 
على  بثقله  يلقي  ي��زال  ل  اجلن�بية 
احل�ار.وقال  با�ستئناف  اآم��ال  اي 
يف  ال�سداقة«  »ج�سر  م��ن  م�س�ؤول 
داندونغ، املركز احلدودي الرئي�سي 
لياونينغ  اق��ل��ي��م  يف  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
»كيم و�سل  ان  ال�سني،  �سرق  �سمال 
ام�س  ال�سباح)  قرابة اخلام�سة هذا 
ذلك  قبل  و�سلنا  »لقد  وا���س��اف   «  )
باغ من مكتب المن العام واجلي�س 
ب�ج�ب تعليق العمليات ال�سياحية 
ال�سكك  م�س�ؤول�  الظهر«.واكد  قبل 
ال�سيني  لياونينغ  اقليم  احلديد يف 
ان قطارا خا�سا من ك�ريا ال�سمالية 
مبكر  وق����ت  يف  ال���ب���اد  اىل  ع���رب 
اخلارجية  لكن  الثنني  ام�س  �سباح 
ال�سينية رف�ست تاكيد و�س�ل كيم.
ج�نغ  لكيم  الوىل  ال��زي��ارة  وه��ي 
ارب����ع �سن�ات  م���ن  اك���رث  م��ن��ذ  اي���ل 

لك�ريا  الب���رز  امل���زود  ال�سني،  اىل 
الغذائية  وامل����اد  ب��امل��ال  ال�سمالية 
وال�ق�د. وتعترب ال�سني من الدول 
ممار�سة  على  ال��ق��ادرة  ج��دا  القليلة 
يانغ.وكيم  بي�نغ  نظام  على  �سغط 
ال�سفر  يحب  ل  ان��ه  عنه  امل��ع��روف 
مرات  ارب��ع  ال�سني  زار  بالطائرة، 
 .2000 العام  منذ  القطار  ب�ا�سطة 
ل��ه يف كان�ن  وك��ان��ت اخ���ر زي����ارة 
الثاين 2006 واحيطت ب�سرية تامة 

واعلن عنها فقط عند انتهائها.
الك�رية  الن���ب���اء  وك���ال���ة  واف�����ادت 
م�سادر  عن  نقا  ي�نهاب  اجلن�بية 
ان  وب��ك��ني  ���س��ي���ل  يف  تك�سفها  مل 
ال��ق��ط��ار امل���ؤل��ف م��ن 17 ع��رب��ة كان 
�سرق  يف  دال��ي��ان  مدينة  اىل  متجها 
بكني.واعلن  اىل  طريقه  يف  ال�سني 
الن�سان  حل���ق����ق  الع�����ام  م���رك���ز 
ه�نغ  يف  وم��ق��ره  والدمي�قراطية 
حك�مة  ق���ادة  التقى  كيم  ان  ك���ن��غ 
ان  قبل  ف��ن��دق  يف  دان��دون��غ  مدينة 
يتجه اىل داليان.وقال احد م�ظفي 
فران�س  ل�كالة  داندونغ  يف  الفندق 
ب��ر���س »ل��ق��د غ���ادر ك��ي��م ج���ن��غ ايل، 
والجتماع كان �سريا« بدون اعطاء 
تفا�سيل ا�سافية.ويرى حملل�ن ان 
ال�سني قد متار�س �سغ�طا على كيم 
املفاو�سات  اىل  للع�دة  اي��ل  ج�نغ 
ال�سلحة  ن���زع  ح����ل  ال�����س��دا���س��ي��ة 

الن�وية لك�ريا ال�سمالية

حكم ق�سائي و�سيك بحق املتهم باعتداءات بومباي

الزعيم الكوري ال�سمايل يقوم 
بزيارة "نادرة " اىل ال�سني


