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ن��اف��ذة ع��ل��ى ال��ع��امل

العالقات ال�صينية
الكورية ال�شمالية
حممد مزيد
التقارب ال�صيني الكوري ال�شمايل لي�س وليد فوا�صل زمنية
مرمية يف التاريخ القريب  ،بل تعود اىل ازمان بعيدة  ،ولعل
ال�صني وهو العمالق االقت�صادي الثالث يف العامل  ،يجد له
من املربرات الكثرية لتطوير تلك العالقات مع اجلار ال�ضعيف
الفقري كوريا ال�شمالية واملتطورة يف حقل ال�صناعة النووية.
اه��م ت�ل��ك امل�ب��ررات ال �ت��ي ت�سعى ال���ص�ين اىل ال�ع�م��ل ب�ه��ا ،
حماوالتها منع الغرب من حتجيم وحما�صرة ه��ذه الدولة
ب�سبب جر�أتها النووية  .لكن معطيات الو�ضع الذي تعي�شه
كوريا ب�سبب " ال�شد " الغربي جعل العالقة ت�أخذ حيز ًا اكرب
يف تبادل امل�صالح واملبادئ بني البلدين .
حت�م��ل زي� ��ارة رئ�ي����س ال � ��وزراء ال�صيني ام ����س االول اىل
بيونغ يانغ وملدة ثالثة ايام يف طياتها االعالمية التقليدية
احياء لذكرى مرور  60عاما على اقامة العالقة  ،ويف اطار
الت�صريحات الر�سمية لأي م��ن م���س��ؤويل البلدين الحظ
املحللون انه مت التغافل عن ذكر الربنامج النووي الكوري
واالق�ت���ص��ار ع�ل��ى ان ب��رن��ام��ج ال��زي��ارة ينح�صر يف املعلن
التقليدي .
كوريا ال�شمالية مازالت تنظر ب�أمل اىل تلك الفوا�صل الزمنية
ال�ت��ي وق�ع��ت فيها ال �ب�لاد يف ال�ت�ردي حيث ان�شطرت فيها
االم�براط��وري��ة ال�ك��وري��ة  ،وقبلها االح �ت�لال ال�ي��اب��اين الذي
ا�ستمر  35عاما منذ  1910حتى نهاية احلرب العاملية الثانية
 ، 1945ثم ان ماجرى بعد ذلك اثار �سخط ال�شعب الكوري
الواحد الذي ق�سمت فيه بالدهم بخط العر�ض  38اىل ق�سمني
جنوبي و�شمايل .
ورف�ضت كوريا ال�شمالية اال�شرتاك يف انتخابات اجلنوب عام
 1948با�شراف االمم املتحدة والذي ادى فيما بعد اىل ان�شاء
حكومتني منف�صلتني يف الكوريتني  ،حيث ادعت كال منهما
ال�سيادة على �شبه اجلزيرة ما ادى اىل ن�شوب احلرب بينهما
عام  1950لكن هدنة عام  1953انهت القتال بينهما ومع ذلك
فمازال البلدان ر�سميا يف حالة حرب .
بقي ال�شطر ال�شمايل حتت الو�صاية ال�سوفيتية فيما بقيت
الواليات املتحدة و�صية على الكورية اجلنوبية  .وظل النظام
ال�شمايل امينا على النظرية ال�شيوعية واملنهج اال�شرتاكي يف
احلكم فيما عمل رئي�سها كيم ايل �سونغ على اتباع ا�سلوب يف
ادارة نظام على حكمه اىل ما ي�سمى بالزت�شية وهي الفل�سفة
الكورية ال�شمالية يف ادارة ال�ب�لاد تتمحور على فكرة ان
االن�سان �سيد كل اال�شياء وهو الذي يقرر كل �شيء.
العامل الغربي بقيادة الواليات املتحدة الي�ستطيع ان يف�سح
املجال لكوريا ال�شمالية ان تطور ادواتها الت�سليحية وخا�صة
م��ا يتعلق ب��اجل��ان��ب ال �ن��ووي ل��ذل��ك و�ضعت ه��ذه ال�ب�لاد يف
قائمة حمور ال�شر ب�سبب م�ساعدتها لدول الحتظى بالقبول
االم�يرك��ي .و�سعت م��ن خ�لال اجلنوبية وال�صني واحيانا
ال��رو���س اىل ج��ول��ة م��ن امل �ف��او� �ض��ات اق�ترح��ت فيها تقدمي
امل�ساعدات اىل البلد الفقري مقابل التخلي عن الطموحات
النووية .
ال�س�ؤال املطروح  :هل ت�أتي هذه الزيارة يف اطار امل�ساعي
التي تبذل جلعل هذه الدولة تنخرط يف االعتدال الذي تريده
امريكا ؟

�سومطره تغرق ( ..ا.ف.ب)

ال�ص�ين تتعه��د بالوق��وف �إىل جان��ب كوري��ا ال�شمالي��ة
بكني  /رويرتز

تعهدت ال�صني بتعزيز العالقات مع كوريا
ال�شمالية وقالت ام�س االثنني �إن عالقاتها
التقليدية م��ع ت�ل��ك ال��دول��ة امل �ع��زول��ة هبة
لل�سالم .وج��اء ه��ذا التعهد ب�ين اجلارتني
ال���ش�ي��وع�ي�ت�ين يف ر� �س��ائ��ل ب�ي�ن الرئي�س
ال�صيني هو جني تاو والزعماء ال�صينيني
االخ��ري��ن وال��زع�ي��م ال �ك��وري ال�شمايل كيم
ج��وجن اي��ل ال ��ذي ا�ستقبل االح ��د رئي�س
ال��وزراء ال�صيني ون جياو باو يف بداية
زي� ��ارة ت��رك��ز ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ال �ع�لاق��ات بني
البلدين.
وج��اءت هذه الر�سائل يف ذكرى مرور 60
عاما على اقامة عالقات ر�سمية بني البلدين
يف ال���س��اد���س م��ن اك�ت��وب��ر ت�شرين االول

عام  1949ومل ت�شر اىل برنامج اال�سلحة
ال�ن��ووي��ة ال �ك��وري ال�شمايل م���ش��ددة بدال
م��ن ذل��ك على تركيز اجلانبني على تعزيز
العالقات الثنائية التي تتوتر احيانا.
وهذا التودد املتبادل بني اكرب ثالث اقت�صاد
يف العامل وكوريا ال�شمالية الفقرية ي�ؤكد
كيف يختلف موقف بكني ازاء بيوجنياجن
عن اخل��ط املت�شدد ال��ذي ت��ؤي��ده منذ فرتة
طويلة وا�شنطن وطوكيو وعوا�صم اقليمية
اخ���رى .وح �ث��ت ح�ك��وم��ات اخ ��رى ال�صني
على ا�ستخدام امداداتها املهمة من الطاقة
وال �غ��ذاء لكوريا ال�شمالية لل�ضغط عليها
ب�شكل اكرب للحد من تطوير ا�سلحة نووية.
وذك ��ر حم�ل�ل��ون ان ال���ص�ين �أوث� ��ق حليف
لكوريا ال�شمالية مل تكن �سرت�سل رئي�س

وت ��أت��ي ه��ذه امل���ص��ادرة يف ميناء بو�سان
ال��ك��وري اجل �ن��وب��ي يف م��رح�ل��ة ح�سا�سة
م��ع حم��اول��ة �سول واملجتمع ال ��دويل بذل
جهود دبلوما�سية الع��ادة بيوجنياجن اىل
حمادثات نزع ال�سالح النووي املتوقفة.
وب���د�أ رئ�ي����س ال� ��وزراء ال�صيني ون جيا
ب��او زي��ارة لبيوجنياجن ي��وم االح��د حيث
ا�ستقبل بحفاوة واعلن رئي�س وزراء كوريا
ال�شمالية ا�ستعداد بيوجنياجن ملناق�شة
ا�سلحتها النووية.
وقال حمللون �إن زي��ارة ون التي ت�أتي يف
ذكرى مرور �ستني عاما على اقامة عالقات
ر�سمية بني اجل��ارت�ين ال�شيوعيتني ت�شري
اىل وجود بع�ض الت�أكيدات من بيوجنياجن
بانها م�ستعدة لتخفيف ال�ت��وت��رات ب�ش�أن

وزرائها ما مل يكن لديها بع�ض الت�أكيدات
من بيوجنياجن ب�أن ذلك قد يخفف التوترات
ب�ش�أن �أن�شطتها يف جمال اال�سلحة النووية
يف �أعقاب جتربة نووية ثانية واعالنها انها
حققت تقدما يف تخ�صيب اليوارنيوم.
وت��ري��د ال�صني ان ت�ع��ود ك��وري��ا ال�شمالية
ل�ل�م�ح��ادث��ات ال��دول �ي��ة ال��رام �ي��ة اىل انهاء
خططها يف جمال اال�سلحة النووية.
ق��ال��ت �صحيفة دوجن -ال ايبلو الكورية
اجل �ن��وب �ي��ة ام ����س االث��ن�ي�ن �إن ال�سلطات
ال�ك��وري��ة اجلنوبية � �ص��ادرت يف �سبتمرب
ايلول اربع حاويات ب�ضائع تابعة لكوريا
ال�شمالية مبوجب العقوبات التي فر�ضتها
االمم امل��ت��ح��دة ع �ل��ى ب �ي��وجن �ي��اجن بعد
جتاربها ال�صاروخية والنووية املتحدية.

ان�شطتها النووية.
واج ��رت ك��وري��ا ال�شمالية جت��رب��ة نووية
ثانية يف مايو اي��ار واعلنت اح��راز تقدم
يف تخ�صيب اليورانيوم ال��ذي يدخل يف
�صنع ال�سالح .وامتنعت وكالة املخابرات
الكورية اجلنوبية و�شرطتها البحرية عن
التعليق على تقرير ال�صحيفة.
ون�ق�ل��ت ال�صحيفة ع��ن م �� �س ��ؤول حكومي
قوله "ل�سنا بعد يف مرحلة تتيح اعالن ذلك
ولكننا فعال �صادرنا حاويات ال�شهر املا�ضي
لها �صلة بال�شمال".
و��ص��رح م���س��ؤول��ون ب��ان ال�سلطات قامت
بتفتي�ش حمتويات احلاويات امل�صادرة من
�سفينة ترفع العلم البنمي كانت على و�شك
مغادرة بو�سان بعد و�صولها من ال�صني .

ثالثة قتلى فـي االعتداء �إي�����ـ�����ـ�����ران :ال���ب��رادع������ي "�أ�������ش������اد" ب���ت���ع���اون���ن���ا ال����ن����ووي
على الأمم املتحدة يف
�إ�سالم �آباد
طهران /الوكاالت

ا�سالم اباد /اف ب

�آخر زعماء التمرد يف دلتا النيجر يلقي ال�سالح
نيامي  /الوكاالت

وافق اخر كبار زعماء املتمردين النيجرييني على وقف
القتال يف دلتا النيجر املنتجة للنفط و�سلم ا�سلحته
لقوات احلكومة النيجريية االحد يف مقابل عفو غري
م�شروط .و�سلم الزعيم املتمرد تومبولو ال��ذي يقف
م�سلحوه وراء كثري من الهجمات على �صناعة النفط
النيجريية قاذفات �صواريخ وبنادق الية ومتفجرات
لوزير الدفاع جودوين ابي يف مرا�سم �أقيمت مبع�سكره

يف اوبوروزا يف خلجان والية دلتا النيجر .وقال ابي
"ان قيام تومبورو وجماعته بت�سليم �أ�سلحتهم عمل
وطني" .وك��ان تومبولو ق��د قبل يف �ساعة مت�أخرة
ال�سبت عر�ض العفو من قبل الرئي�س عمر ي��ار �أدوا
قبل �أن ينق�ضي �أمده بنهاية االحد يف دلتا النيجر التي
توجد بها �أكرب �صناعة للنفط والغاز بافريقيا .وجتمع
االل ��وف يف اوب� ��وروزا ويف واري عا�صمة الوالية
مل�شاهدة مرا�سم نزع ال�سالح .ومل يتحدث تومبولو على

مدار معظم مرا�سم الت�سليم ومل يقل �سوى عبارة "كل
�شيء على ما يرام" للح�شد قبل �أن ينخرط يف البكاء.
وك��ان �آالف املتمردين النيجرييني يف دل�ت��ا النيجر
الغنية بالنفط جنوب البالد قد �سلموا ا�سلحتهم ال�سبت
لل�سلطات مبوجب عفو حكومي .وذكرت وكالة االنباء
الفرن�سية �أن القائدين اتيك طوم وفرح داغوغو �سلما
�أ�سلحتهما مع جمموعة من جنودهما خالل احتفال �أقيم
يف ميناء هاركورت.

لقاءات يف فرن�سا بني قادة االركان الإ�سرائيلي والأمريكي والفرن�سي
القد�س /اف ب

�صرح ناطق با�سم اجلي�ش اال�سرائيلي
ام� �� ��س االث � �ن �ي�ن ان ق ��ائ ��د االرك� � ��ان
اال�سرائيلي غابي ا�شكينازي التقى
االح��د يف فرن�سا نظرييه االمريكي
االدم �ي�رال مايكل م��ول��ن والفرن�سي
اجلرنال جان لوي جورجالن.
والتقى اجلرنال ا�شكينازي الذي عاد

اىل ا�سرائيل م�ساء االحد كال من مولن
وجورجالن على انفراد.
وا�� �ض ��اف ان "املحادثات تناولت
الو�ضع يف ال�شرق االو�سط وم�سائل
اخرى" .وقالت �صحيفة "جريوزاليم
بو�ست" التي ت�صدر باالنكليزية ان
املحادثات تركزت على ايران والتدريب
الع�سكري املقبل "جونيرب كوبرا"

للدفاع امل�ضاد لل�صواريخ ،املقرر يف
نهاية ال�شهر .واو�ضحت ال�صحيفة ان
هذه املناورات اال�سرائيلية االمريكية
�ستجرى يف ا�سرائيل ويفرت�ض ان
ت�سمح باختبار انظمة ال�صواريخ
امل�ضادة لل�صواريخ "حيتز" (ال�سهم)
و"ثاد" (على ارتفاع عال) و"باك"3-
واملنظومة "ايغو�س" التي تعتمد على

البحرية .وج��رت مناورات "جونيرب
كوبرا" يف ال�سنوات اخلم�س االخرية
لكن التدريب اجلديد يفرت�ض ان يكون
اكرث تعقيدا وان يت�ضمن للمرة االوىل
اطالق �صواريخ اعرتا�ضية.
وتعترب ا�سرائيل الربنامج النووي
االيراين وبناء �صواريخ بعيدة املدى
تهديدا كبريا.

الأمطار تعرقل عمليات الإغاثة
يف �سومطرة
بادانغ  /اف ب

ع��رق��ل ه �ط��ول ام �ط��ار غ��زي��رة ام�س
االث �ن�ي�ن ع�م�ل�ي��ات االغ ��اث ��ة يف غرب
جزيرة �سومطرة االندوني�سية حيث
تال�شى تقريبا اي ام��ل بالعثور على
ناجني بعد خم�سة اي��ام على الزلزال
الذي بلغت قوته  7,6درجات.
وج �ع��ل � �س��وء االح� ��وال اجل��وي��ة من
ال�صعب البحث ب�ين انقا�ض املباين
يف ب��ادان��غ وحميطها ،ح�سبما افاد
مرا�سلو وكالة فران�س بر�س.
كما اخر تنقل فرق امل�ساعدة الدولية
التي ار�سلتها دول عدة الغاثة الناجني.
واع�ل��ن امل�ت�ح��دث با�سم وك��ال��ة ادارة
ال �ك��وارث ب��ري��ادي ك��اردون��و لوكالة
فران�س بر�س ان اول��وي��ة ال�سلطات
هي "العثور على اجلثث وانت�شالها".
وال ي��زال االالف بني ع��داد املفقودين

بعد الزلزال الذي وقع يف  30ايلول
املا�ضي ،ويتوقع ان ترتفع احل�صيلة
اىل خ �م �� �س��ة االف ق �ت �ي��ل بح�سب
اخل�ب�راء .و� �ص��رح ر�ستم ب��اك��اي��ا من
خلية االزم��ة التابعة ل��وزارة ال�صحة
ان وج��ود اجلثث املتحللة وانقطاع
م �ي��اه ال �� �ش��رب ي ��زي ��دان م��ن خماطر
انت�شار االمرا�ض بني الناجني.
واو�ضح "قمنا كاجراء احرتازي بر�ش
ادوية معقمة يف املناطق ال�سكنية" يف
بادانع التي يقارب عدد �سكانها املليون
ن�سمة.
واعادت املدار�س فتح ابوابها �صباح
االث� �ن�ي�ن ،يف حم ��اول ��ة ل �ل �ع��ودة اىل
احل�ي��اة الطبيعية .لكن " 60تلميذا
فقط من ا�صل  800ح�ضروا" ،بح�سب
كارميال �سورياين ،اح��دى املدر�سات
يف املدر�سة املحمدية يف بادانغ.

ه��ج��وم �أم�ي�رك���ي �أف���غ���اين ع��ل��ى ط��ال��ب��ان يف كامدي�ش

تقرير اخباري

قتل ثالثة ا�شخا�ص على االقل هم باك�ستانيتان واجنبي ام�س االثنني يف
اعتداء بالقنبلة ا�ستهدف مكتب برنامج االغذية العاملي التابع لالمم املتحدة
يف ا�سالم اباد ،ح�سبما اعلنت ال�شرطة.
واعلن طاهر علم وهو �ضابط يف ال�شرطة لل�صحافني يف موقع االعتداء ان
"ثالثة ا�شخا�ص بينهم اجنبي قتلوا يف االنفجار".
واو�ضح �ضابط اخر يدعى باين امني ان بني القتلى باك�ستانيتني.
كما ا�صيب العديد من اال�شخا�ص بجروح.
وقال احد املوظفني املحليني يف االمم املتحدة لوكالة فران�س بر�س طالبا
عدم ك�شف ا�سمه ان "القنبلة انفجرت يف مدخل" مكتب برنامج االغذية
العاملي ،م�شريا اىل وقوع "عدة �ضحايا".
وا�شار ام�ين اىل "ا�صابة �ستة اىل �سبعة ا�شخا�ص بجروح ،ويبدو ان
القنبلة كانت خمب�أة يف املبنى" .واك��د �شرطي اخ��ر ك��ان موجودا مكان
االنفجار ان اربعة او خم�سة من اجلرحى هم من "االجانب".
واو�ضح املوظف املحلي يف برنامج االغذية العاملي انه ر�أى �ساقا مبتورة
مكان االعتداء كما ر�أي �صحايف لوكالة فران�س بر�س دخانا يرتفع فوق
املبنى املحمي با�سوار مقاومة لالنفجارات مثل كائر وكاالت االمم املتحدة
وال�سفارات يف ا�سالم اباد.
وتتعر�ض باك�ستان ملوجة ال �سابق لها من االعتداءات  -االنتحارية يف
غالبيتها  -ينفذها ا�سالميون مرتبطون بتنظيم القاعدة وا�سفرت عن مقتل
� 2100شخ�ص يف ال�سنتني املا�ضيتني.
اىل ذلك قال امري عبد الله املدير العام امل�ساعد لربنامج االغذية العاملي
االثنني ان االعتداء بالقنبلة الذي ا�ستهدف مكاتب الربنامج يف ا�سالم اباد
ي�شكل "م�أ�ساة رهيبة".
وق��ال عبد الله يف بيان ن�شر يف روم��ا حيث مقر الربنامج التابع لالمم
املتحدة "انها م�أ�ساة رهيبة بالن�سبة لربنامج االغذية العاملي وملجمل
املنظمات االن�سانية يف باك�ستان".
وا�ضاف "نقدم تعازينا اىل ا�سر القتلى واجلرحى وا�صدقائهم وزمالئهم.
ان ه��ؤالء النا�س يعملون من اجل م�ساعدة االكرث فقرا وذوي االو�ضاع
اال�شد ه�شا�شة يف باك�ستان".
وقتل اربعة ا�شخا�ص على االقل بينهم ثالثة موظفني يف االمم املتحدة
االثنني يف هذا االعتداء الذي نفذه انتحاري راجل ،بح�سب ال�شرطة.
وت�شهد باك�ستان موجة غري م�سبوقة من االعتداءات معظمها انتحارية،
ينفذها متطرفون ا�سالميون على عالقة بالقاعدة وخلفت اكرث من 2100
قتيل يف العامني املا�ضيني.
من جهة اخ��رى اعلنت متحدثة عن اغ�لاق مكاتب االمم املتحدة كافة يف
باك�ستان "حتى ا�شعار �آخر" عقب الهجوم االنتحاري الذي ا�سفر عن مقتل
اربعة ا�شخا�ص يف مقر برنامج االغذية العاملي يف ا�سالم اباد االثنني ،من
بينهم ثالثة من موظفيها.
وقالت الناطقة با�سم االمم املتحدة يف باك�ستان �سوزان مانويل لفران�س
بر�س ان "مكاتب االمم املتحدة يف باك�ستان كافة مغلقة حتى ا�شعار
�آخر".
ومتكن انتحاري ظهر �أم�س من دخول مكاتب برنامج االغذية العاملي التابع
لالمم املتحدة بالرغم من احلرا�سة امل�شددة يف حي �سكني يف العا�صمة
الباك�ستانية ،وفجر عبوة يف املدخل ما ادى اىل مقتل اربعة ا�شخا�ص
وجرح خم�سة اخرين على االقل.
واعلنت االمم املتحدة ان ثالثة من موظفيها من بني القتلى.
وافادت ال�شرطة ان ه�ؤالء باك�ستانيتان وعراقي.
ونقلت جثة م�شوهة رابعة لباك�ستاين اىل امل�ست�شفى بح�سب م�صادر طبية،
غري ان االمم املتحدة كانت جتهل مع حلول بعد الظهر ان كانت تعود
ملوظف لها.
وت�شن حركة طالبان الباك�ستانية املتحالفة مع القاعدة حملة هجمات غري
م�سبوقة اغلبها انتحاري الطابع ا�سفرت عن مقتل اكرث من � 2100شخ�ص
يف العامني االخريين.

ق��ال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية االيرانية ح�سن
ق�شقوي ام�س االثنني ان حممد الربادعي مدير الوكالة
الدولية للطاقة الذرية املنتهية واليته "ا�شاد" بتعاون
طهران يف املجال النووي كما اكد امل�س�ؤول "املقاربة
االيجابية" لبالده جتاه املفاو�ضات املقبلة.
واك��د ق�شقوي خالل م�ؤمتره ال�صحايف اال�سبوعي ان
"الربادعي ا�شاد بتعاون ايران" اثناء زيارته لطهران
االحد.
وك��ان ال�برادع��ي اعلن االح��د ان اي��ران وافقت على ان
ي��زور املفت�شون الدوليون موقعها اجلديد لتخ�صيب

اليورانيوم قرب قم ،يف  25ت�شرين االول احلايل كما
اكد ان م�شكلة امللف النووي االيراين ميكن ان حتل عرب
احلوار.
وق��ال ال�برادع��ي اث�ن��اء م��ؤمت��ر �صحايف االح��د "حاليا
نحن منر من املواجهة اىل التعاون واطلب من ايران ان
توا�صل اعتماد ال�شفافية".
وا�ضاف "نحن على ال��درب ال�صحيح .لقد بد�أ املجتمع
الدويل وايران مباحثات بناءة".
من جهة اخرى اكد ق�شقوي انه "ال يوجد بعد ع�سكري
لالن�شطة النووية االيرانية .كيف ميكننا اثبات عدم
وجود امر ما؟" نافيا مرة اخرى وجود اي هدف ع�سكري

للربنامج النووي االيراين.
وتابع "هذا ال ميكن اثباته .وال يوجد �سالح نووي" يف
ايران.
واكد املتحدث من جانب اخر ان ايران تبا�شر املفاو�ضات
النووية القادمة مع ال��دول ال�ست بناء على "مقاربة
ايجابية".
وا�ضاف ق�شقوي "ال ميكننا احلكم على امل�ستقبل لكننا
نعتقد ان (املفاو�ضات) ايجابية النها مت�ضي قدما".
وتابع "ال نرى �سببا الن نكون مت�شائمني .نحن من�ضي
قدما وفق مقاربة ايجابية".
وكانت ايران والدول ال�ست (ال�صني ورو�سيا وفرن�سا

والواليات املتحدة وبريطانيا واملانيا) التقت اخلمي�س
بجنيف ال�ستئناف املباحثات التي توقفت قبل نحو 15
�شهرا.
وقبلت اي��ران اثناء هذا االجتماع الذي و�صفه خمتلف
االط��راف بااليجابي ،زي��ارة موقعها اجلديد لتخ�صيب
اليورانيوم يف  25ت�شرين االول.
و�ستلتقي قبل ذلك يف  19ت�شرين االول كل من ايران
ورو�سيا وال��والي��ات املتحدة وفرن�سا يف فيينا لبحث
قيام اي��ران بتخ�صيب اليورانيوم وات�ف��اق لتخ�صيب
اليورانيوم االيراين املن�ضب الثرائه اىل ن�سبة  20باملئة
حتى ميكن ا�ستخدامه يف مفاعالت البحث االيرانية.

ق����ال م�������س����ؤول �أف���غ���اين
ان ال����ق����وات االف��غ��ان��ي��ة
واالجنبية �شنت هجوما
ام�س االثنني على جمموعة
من مقاتلي حركة طالبان يف
منطقة ب�شرق �أفغان�ستان
ح��ي��ث ق��ت��ل امل��ت�����ش��ددون
ثمانية جنود �أمريكني يف
مطلع اال�سبوع.

�أ�سد �أباد  /رويرتز

والهجمات التي وقعت يوم ال�سبت يف اقليم
نور�ستان النائي قرب احل��دود الباك�ستانية
هي االكرث دموية �ضد القوات االمريكية منذ
�أكرث من عام.
وق���ال ج �م��ال ال��دي��ن ب ��در ح��اك��م نور�ستان
ان ال �ق��وات االفغانية واالجنبية حا�صرت
جم�م��وع��ة م��ن م�ق��ات�ل��ي ط��ال �ب��ان يف منطقة
كامدي�ش التي تقع يف االقليم ي��وم االثنني
ولكنه مل يدل مبزيد من التفا�صيل.
وق��ال بدر لرويرتز بالهاتف "بد�أت العملية
هذا ال�صباح ".وق��ال متحدث اعالمي با�سم
القوات االمريكية والقوات التي يقودها حلف
�شمال االطل�سي ان هناك "ن�شاطا يجري" يف
املنطقة ولكنه مل يدل ب�أي تفا�صيل.
وق �ت��ل اث �ن��ان ع �ل��ى االق� ��ل م��ن ق� ��وات االم��ن
االفغانية يف معركة ي��وم ال�سبت باال�ضافة
اىل اجل �ن��ود االم��ري�ك�ي�ين الثمانية .وقالت

�سلطات االقليم يوم االحد انها فقدت االت�صال
بقوة ال�شرطة يف املنطقة بعد املعركة التي
ا�ستمرت طوال اليوم.
وق ��ال ب��در ان � 13شرطيا م��ن بينهم قائد
ال�شرطة باملقاطعة فقدوا وان من املعتقد �أن
الباقني تركوا مواقعهم وذهبوا ملنازلهم.
وتقول حركة طالبان انها حتتجز � 35شرطيا
بينهم قائد ال�شرطة .وقالت وزارة الداخلية
يف ك��اب��ول ان احلكومة فقدت ات�صالها مع
"عدد من �أف��راد ال�شرطة" ولكنها مل تذكر
عددهم بالتحديد.
وتزامن الهجوم ال��ذي �شنته حركة طالبان
مع خطة لرتك القوات االجنبية للموقعني يف
اطار ا�سرتاتيجية جديدة للجرنال �ستانلي
مكري�ستال قائد ال�ق��وات االمريكية وقوات
حلف �شمال االطل�سي للرتكيز على املراكز
ال�سكانية.
وق��ال��ت ق��وة املعاونة االمنية الدولية التي

يقودها حلف �شمال االطل�سي ان ميلي�شيا من
م�سجد حملي وقرية قريبة �شنت الهجمات
على موقعني م�شرتكني ل�ل�ق��وات االفغانية
وقوات احللف با�ستخدام قذائف �صاروخية
ومدافع ر�شا�شة وبنادق.
و�أ�سفرت الهجمات عن وق��وع �أك�بر عدد من
القتلى بني القوات االمريكية منذ مقتل ت�سعة
جنود يف معركة يف يوليو متوز عام 2008
يف اقليم ك��ون��ار القريب .وتكبدت القوات
االمريكية بع�ض �أك�بر خ�سائرها يف �شرق
�أفغان�ستان حيث ح��اول��ت ب�سط �سيطرتها
على ممرات اجلبال النائية التي ي�ستخدمها
مقاتلو طالبان للت�سلل من باك�ستان.
ويف هجمات �أخ��رى قتل املتمردون جنديا
�أمريكيا يوم االحد يف جنوب �أفغان�ستان كما
قتل جندي من ق��وات حلف االطل�سي �أم�س
االث�ن�ين يف انفجار قنبلة �أي�ضا يف جنوب
البالد.

