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غدا  ..كراديت�ش يعلن
م�شاركته يف جل�سة ملحكمة
اجلزاء الدولية
الهاي /اف ب
اعلن الزعيم ال�سيا�سي ال�سابق ل�صرب البو�سنة رادوفان كراديت�ش انه �سي�شارك
الثالثاء يف جل�سة اجرائية ملحكمة اجلزاء الدولية ليوغو�سالفيا �سابقا وذلك
يف ر�سالة لهذه املحكمة ن�شرت االثنني .وقال كراديت�ش يف ر�سالة وجهها االحد
اىل القا�ضي الكوري اجلنوبي او-غون كون الذي يرا�س املحكمة "ي�سرين ان
ا�شارك يف جل�سة االجراءات الثالثاء الثالث من ت�شرين الثاين ".وقبل ذلك اعلن
احد م�ست�شاريه القانونيني ماركو �سالدويفيت�ش لفران�س بر�س ان كرادجيت�ش
�سيكون "على االرجح" ح��ا��ض��را ال�ث�لاث��اء يف اجلل�سة ال��رام�ي��ة اىل درا�سة
انعكا�سات مقاطعته ل�سري املحاكمة .ومل يح�ضر كراديت�ش الذي يطالب مبزيد من
الوقت العداده الدفاع عن نف�سه ،بداية حماكمته يف  26و 27ت�شرين االول .واكد
يف ر�سالته اىل القا�ضي انه لن يح�ضر اي�ضا ا�ستئناف حماكمته ع�صر االثنني
التي �سيقدم خاللها ممثل االدعاء التهم املوجهة اليه.
واتهم كرادجيت�ش بارتكاب جرائم ابادة وجرائم حرب وجرائم �ضد االن�سانية
خالل حرب البو�سنة من  1992اىل  .1995وقد اعتقل يف متوز  2008بعد فرار
دام � 13سنة.

االمم املتحدة تعلق امل�ساعدة لوحدات من
جي�ش الكونغو فـي ال�شرق
كين�شا�سا  /رويرتز

انفجار باك�ستان ام�س�( ..أ .ف .ب)

�إيران تطلب ت�شكيل "جلنة
فنية" لدرا�سة اتفاق
اليورانيوم املقرتح
طهران  /الوكاالت
اعلن وزير اخلارجية االي��راين منو�شهر متكي ان بالده طلبت من
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ت�شكيل جلنة لدرا�سة مالحظات ايران
على االتفاق املقرتح لتخ�صيب معظم خمزون ايران من اليورانيوم
املخ�صب يف اخلارج واعادته اىل ايران ال�ستخدامه يف مفاعل طهران
املخ�ص�ص لالغرا�ض الطبية.
ومبوجب االتفاق املقرتح �سيتم �شحن  70باملائة من اليورانيوم
االيراين اىل رو�سيا يف دفعة واحدة بحلول نهاية العام اجلاري.
واو�ضح ان لبالده "مالحظات فنية واقت�صادية على االتفاقية ومت
ابالغ وكالة الطاقة الذرية بها وبالتايل يرجح ت�شكيل جلنة لدرا�سة
هذه املالحظات" وان هذه املالحظات مت ت�سليمها اىل الوكالة قبل
يومني.
و ُينظر �إىل االتفاق املقرتح على �أنه �سيتيح لإي��ران امتالك الوقود
الذي حتتاجه على �أن تقدم �ضمانات للدول الغربية بعدم ا�ستخدام
اليورانيوم املخ�صب من �أجل ت�صنيع �أ�سلحة نووية.
وقال متكي خالل م�شاركته يف اجتماع لوزراء خارجية ثماين دول
�إ�سالمية يف ماليزيا �إن �إيران �أبدت مالحظاتها الفنية واالقت�صادية
على االتفاق املقرتح الذي وافقت عليه خالل حمادثاتها مع الوكالة
الدولية والواليات املتحدة وفرن�سا ورو�سيا.
و�أ� �ض��اف متكي �أن �إي���ران "�ستوا�صل التخ�صيب ب�ه��دف الوفاء
باحتياجاتها النووية".
وين�ص االتفاق ال��ذي رعته الأمم املتحدة على �إر�سال �إي��ران نحو
 1200كلج من اليورانيوم املنخف�ض التخ�صيب �أي  70يف املئة من
خمزونها �إىل رو�سيا عند نهاية ال�سنة اجلارية بهدف معاجلته.
و�ستقوم فرن�سا الحقا بتحويل اليورانيوم �إىل ق�ضبان وقود بهدف
ا�ستخدامها يف مفاعل طهران الذي ينتج النظائر الطبية.
ويرى املراقبون ان ت�صريح متكي ميثل ليونة يف املوقف االيراين
وت��راج�ع��ا ع��ن م��واق��ف ك�ب��ار اع���ض��اء ال�برمل��ان االي� ��راين الراف�ضة
لالتفاق.
وك��ان رد ال��وزي��ر االي���راين ��س��اخ��را على م��وق��ف وزي��ر اخلارجية
االمريكية هيالري كلينتون بان الغرب بد�أ ينفد �صربه من مماطلة
ايران بقوله "�صحيح؟".
وك��ان��ت كلينتون ق��د دع��ت �إي ��ران ال�سبت �إىل ال��وف��اء بالتزاماتها
وم�س�ؤولياتها �إزاء املجموعة الدولية فيما يخ�ص برناجمها النووي،
حمذرة ب�أن ل�صرب الغرب حدودا.
وقالت كلينتون "�إن على �إي��ران قبول ال�صفقة التي عر�ضت عليها
حول تخ�صيب اليورانيوم لأن �صرب وا�شنطن وحلفائها لي�س �إىل ما
ال نهاية ،و�إن قبول ال�صفقة هو بداية جيدة".
و�أ�ضافت كلينتون التي كانت تتحدث يف م�ؤمتر �صحفي �أثناء زيارتها
للقد�س " نحن على ا�ستعداد للعمل من �أجل التو�صل �إىل حلول خالقة،
مثل �شحن اليورانيوم قليل التخ�صيب �إىل خارج �إيران� ،إال �أننا لن
ننتظر �إىل الأبد".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد �أعلنت اخلمي�س �أنها ت�سلمت
ردا "�أوليا" من �إيران على االتفاق املقرتح ،معربة عن �أملها يف قرب
التو�صل التفاق بهذا ال�ش�أن.
و�أ�ضافت الوكالة يف بيان "ت�سلم املدير العام حممد الربادعي ردا
�أوليا من ال�سلطات االيرانية على مقرتحه".
و�أ�ضاف البيان �أن الربادعي "ينخرط يف م�شاورات مع احلكومة
االيرانية وكل الأطراف املعنية ،على �أمل التو�صل �إىل اتفاق ب�ش�أن
مقرتحه يف القريب العاجل".
وجاء بيان املنظمة بعد �ساعات من اعالن الرئي�س حممود احمدي
جناد ان طهران م�ستعدة لتبادل الوقود النووي.

�أعلن رئي�س ق��وة حفظ ال�سالم التابعة
لالمم املتحدة يف الكونغو الدميقراطية
ان امل �ن �ظ �م��ة ال��دول �ي��ة ��س�ت�ع�ل��ق دعمها
لعمليات وحدات للجي�ش تعتقد انها قتلت
اكرث من  60مدنيا هذا العام .و�أعلن االن
لو روي لراديو �أوكابي الذي ترعاه االمم
املتحدة عن مقتل  62مدنيا على االقل يف
�شرق البالد يف الفرتة من مايو ايار اىل

�سبتمرب ايلول حيث كان اجلي�ش يقاتل
متمردين روان��دي�ين "طبقا ملعلوماتنا
ا�ستهدف ه ��ؤالء املدنيون ب�شكل مبا�شر
يف هجمات �شنتها بع�ض الوحدات (من
اجلي�ش) ".و�أ�ضاف "قررنا ان تعلق على
الفور (مهمة حفظ ال�سالم يف الكوجنو)
دعمها للعمليات والنقل واالمداد لوحدات
اجل�ي����ش امل �ت��ورط��ة يف ع�م�ل�ي��ات القتل
هذه".

بان كي مون يلتقيه لبحث �أزمة االنتخابات الرئا�سية

ك����������رزاي رئ����ي���������س���� ًا لأف���غ���ان�������س���ت���ان

كابول /اف ب

افادت م�صادر يف اللجنة االنتخابية امل�ستقلة
(ام�س) االثنني ان اللجنة قررت الغاء الدورة
الثانية من االنتخابات الرئا�سية االفغانية اثر
ان�سحاب عبدالله عبدالله ،املناف�س الوحيد
للرئي�س املنتهية واليته حميد كرزاي.
وقال م�صدر يف اللجنة لوكالة فران�س بر�س
قبل م�ؤمتر �صحايف يرتقب ان ي�صدر خالله
االعالن "لن يكون هناك دورة ثانية".
وقال م�صدر اخر لوكالة فران�س بر�س راف�ضا
ك�شف ا��س�م��ه "لقد ت �ق��رر ع��دم اج� ��راء دورة
ثانية" .وكان مناف�س كرزاي وزير اخلارجية
االفغاين ال�سابق عبد الله عبد الله ان�سحب من
ال�سباق االنتخابي االحد ،م�شريا اىل خماوف
من ح�صول ت��زوي��ر .وقالت تقارير �صحفية
ان االم�ين العام ل�لامم املتحدة ب��ان كي مون
زار ك��اب��ول ام����س االث�ن�ين الج ��راء حمادثات

م��ع الرئي�س االف �غ��اين حميد ك ��رزاي لبحث
االزم ��ة االنتخابية يف ال �ب�لاد فيما تفاقمت
ح ��دة ال �ت��وت��ر ح �ي��ال اح �ت �م��ال ال �غ��اء ال ��دورة
الثانية بعد ان�سحاب املناف�س الوحيد منها.
وترافقت الزيارة املفاجئة لبان كي مون بدفع
دبلوما�سي يرمي اىل عدم اجراء دورة ثانية
مبر�شح واحد يف  7ت�شرين الثاين/نوفمرب،
بالرغم من ا�صرار بع�ض امل�س�ؤولني على ان
اوان وقف العملية فات.
وجتتمع يف ه��ذه االثناء اللجنة االنتخابية
االفغانية التخاذ قرار يف �شان تنظيم الدورة
الثانية او عدمه .وت�أتي زي��ارة االم�ين العام
ل�لامم املتحددة غ��داة اع�لان ال��وزي��ر ال�سابق
عبد الله عبد الله ان�سحابه من الدورة الثانية
من االنتخابات الرئا�سية التي كانت مقررة
يف  7ت�شرين الثاين/نوفمرب معتربا ان خطر
التزوير كبري اىل درجة ن�سف امكانية ح�صول

ا�ستحقاق من�صف .و�سيلتقي ب��ان ك��ي مون
كرزاي وعبد الله ليبدي ت�ضامنه مع موظفي
االمم املتحدة بعد هجوم انتحاري دام تبنته
طالبان على منزل �ضيافة للمنظمة ،بح�سب
ب�ي��ان .وق��ال البيان ان االم�ين ال�ع��ام ب��ان كي
م��ون و�صل اىل ال�ب�لاد للتعبري ع��ن ت�ضامنه
مع ال��رج��ال والن�ساء يف االمم املتحدة على
اثر االح��داث امل�أ�ساوية التي وقعت اال�سبوع
الفائت" .وتابع البيان ان بان "�سيلتقي خالل
النهار الرئي�س كرزاي وعبد الله".
وف �ي��م��ا مل ت� �ق ��دم ت �ف��ا� �ص �ي��ل ح� ��ول فحوى
حمادثات بان والرجلني ،اف��اد متحدث با�سم
االمم املتحدة ان��ه "من ال�صعب ر�ؤية" كيف
�ستتمكن افغان�ستان من تنظيم انتخابات يف
غ�ضون خم�سة اي��ام فح�سب مبر�شح واحد.
واع��رب دبلوما�سي اوروب ��ي رفيع ع��ن عدم
االرت�ي��اح لفكرة تنظيم ا�ستحقاق مماثل يف

ظل تكثف مترد طالبان .وقال لوكالة فران�س
ب��ر���س راف���ض��ا الك�شف ع��ن ا��س�م��ه "بالطبع
نعلم ان الذهاب لالقرتاع يعني عمليا الكثري
من االن�ف��اق واحتمال التعر�ض للقتل �سواء
بالن�سبة للقوات االفغانية او الدولية".
واع �ل��ن ع�ب��د ال �ل��ه االح���د ان ��ه ال ي ��رى م�بررا
للم�ضي يف خو�ض االنتخابات بعد ان رف�ض
كرزاي مطالبه املتكررة باجراءات ترمي اىل
تفادي التزوير الوا�سع النطاق الذي �شهدته
الدورة االوىل .غري انه احجم عن الدعوة اىل
املقاطعة .وكانت اللجنة االنتخابية امل�ستقلة
التي يعني ك��رزاي كبار م�س�ؤوليها اعلنت ان
اال�ستحقاق �سيتم ال�سبت كما ك��ان مقررا،
حيث اعلن متحدث با�سمها ان املوعد االق�صى
الن�سحاب عبد الله انق�ضى .غري ان كرزاي
اف�سح امل�ج��ال لبديل حمتمل حيث اعلن انه
"م�ضطر الحرتام" اي قرار ت�صدره ال�سلطات

االنتخابية او الق�ضائية .ووافق كرزاي على
خو�ض دورة ثانية بعد �ضغوط دبلوما�سية
مكثفة ،حيث كان م�صرا على املبالغة يف تقييم
عمليات التزوير يف ال��دورة االوىل .غري ان
وزيرة اخلارجية االمريكية هيالري كلينتون
اعلنت انه يعود اىل ال�سلطات االفغانية "اتخاذ
قرار حول كيفية التقدم اىل ختام هذه العملية
االنتخابية مبا يتوافق والد�ستور االفغاين".
وطلب عبد الله من كرزاي يف اعقاب عمليات
التزوير يف ا�ستحقاق  20اب/اغ�سط�س اقالة
رئي�س اللجنةاالنتخابية عزيز الله لودين
وتعليق م�ه��ام ث�لاث��ة وزراء خ��ا��ض��وا حملة
ل�صاحلة.
وتراجعت ن�سبة اال�صوات التي ح�صل عليها
ك��رزاي يف ال��دورة االوىل اىل  %49,67بعد
الغاء ربع اال�صوات اثر �شكوك يف تزويرها.
اما عبد الله فنال حواىل .%30

كوريا ال�شمالية حتث الواليات املتحدة على قبول اجراء حمادثات ثنائية
�سيئول /اف ب

حثت كوريا ال�شمالية ام�س االثنني الواليات املتحدة على اجراء
حمادثات ثنائية مبا�شرة معها حول انهاء االزم��ة املتعلقة بامللف
النووي وتعهدت "بامل�ضي يف طريقها" يف حال رف�ضت وا�شنطن
ذل��ك .وق��ال��ت ال��دول��ة ال�شيوعية م�ك��ررة عر�ضا قدمته �سابقا ،ان
حمادثات ثنائية ناجحة ميكن ان ت�ؤدي اىل ا�ستئناف املحادثات
ال�سدا�سية املجمدة حول نزع ا�سلحتها النووية.
وجاءت تعليقات وزارة اخلارجية الكورية ال�شمالية فيما اختتم
نائب املفاو�ض الكوري ال�شمايل يف امللف النووي ري غون زيارة
اىل الواليات املتحدة اجرى خاللها حمادثات ن��ادرة احل��دوث مع
�سونغ كيم املبعوث االمريكي اخلا�ص اىل املحادثات ال�سدا�سية.
ومل تو�ضح كوريا ال�شمالية ما يت�ضمنه تهديدها "بامل�ضي يف
طريقها" لكنها كانت تعهدت با�ستئناف العمل جمددا يف م�صانع
انتاج البلوتونيوم بعد ان�سحابها من املفاو�ضات ال�سدا�سية يف
ني�سان املا�ضي .ويف ايار اجرت جتربة ثانية على ا�سلحة نووية.
وت�شمل املحادثات ال�سدا�سية الواليات املتحدة والكوريتني ورو�سيا
واليابان وال�صني .وقال متحدث با�سم وزارة اخلارجية الكورية
ال�شمالية لوكالة االنباء الر�سمية "فيما اعلنت اجلمهورية ال�شعبية

الدميوقراطية الكورية ال�شمالية بو�ضوح موقفها انه من املحتمل
اجراء حمادثات متعددة االطراف مبا ي�شمل املحادثات ال�سدا�سية
عمال باملحادثات مع الواليات املتحدة ،جاء دور الواليات املتحدة"
لتحديد موقفها .وا�ضاف "اذا كانت الواليات املتحدة غري م�ستعدة
الجراء حمادثات مع كوريا ال�شمالية ،فانها �ستم�ضي يف طريقها".
واعترب الربوف�سور كوه يو-هوان من جامعة دونغوك يف كوريا
اجلنوبية يف حديث لوكالة فران�س بر�س ان "كوريا ال�شمالية
تقول للواليات املتحدة االن انها �ستعزز قوتها النووية الرادعة اال
اذا وافقت وا�شنطن على اجراء حمادثات ثنائية" .ولطاملا عربت
كوريا ال�شمالية عن رغبتها يف اجراء حمادثات ثنائية مبا�شرة مع
الواليات املتحدة وهي غري متحم�سة الطار املفاو�ضات ال�سدا�سية.
وتقول وا�شنطن انها منفتحة الج��را ء حمادثات ثنائية على ان
تكون حم�صورة باعادة بيونغ يانغ اىل املحادثات ال�سدا�سية.
وقلل املتحدث الكوري ال�شمايل من اهمية لقاءات ري غون يف
نيويورك قائال انها لي�ست متهيدا ملحادثات ثنائية.
وكرر التعبري عن موقف بالده القائل بانها ا�ضطرت لتطوير ا�سلحة
ردع نووية للت�صدي ل�سلوك الواليات املتحدة العدائي.
واو�ضح "اذا متت ت�سوية العالقات العدائية بني الواليات املتحدة

وجمهورية كوريا ال�شعبية الدميوقراطية وبناء الثقة بينهما،
ف�سيح�صل تقدم يف حتقيق نزع اال�سلحة النووية يف �شبه اجلزيرة
الكورية".
واعلنت كوريا ال�شمالية انها واجهت "خ�سائر اقت�صادية كربى"
ب�سبب اتفاقات نزع اال�سلحة النووية اوال مع الواليات املتحدة
عام  1994وثم يف  2005و  2007مع غريها من امل�شاركني يف
املحادثات ال�سدا�سية .وقالت انها مل تت�سلم املفاعلني اللذين يعمالن
باملياه اخلفيفة بعدما تلقت وع��دا بذلك عام  1994مقابل اغالق
جممع يونغبيون النتاج البلوتونيوم.
وت��وق��ف العمل بذلك االت�ف��اق ع��ام  2002ح�ين اتهمت الواليات
امل�ت�ح��دة ك��وري��ا ال�شمالية باعتماد ب��رن��ام��ج ��س��ري ل�صنع قنبلة
نووية من اليورانيوم املخ�صب .وقال املتحدث با�سم اخلارجية
الكورية ال�شمالية ان ب�لاده مل ت�ستفد من م�ساعدات اقت�صادية
كربى مقابل اغالق جممع يونغبيون عام � 2007ضمن اتفاق مت
يف اطار املحادثات ال�سدا�سية .وت�سلمت كوريا ال�شمالية  745الف
طن من النفط بقيمة حواىل  310ماليني دوالر قبل انهيار االتفاق
بح�سب م�س�ؤول كوري جنوبي ا�ستنادا اىل تقرير �صادر عن وزارة
اخلارجية يف ت�شرين االول.

ميليباند يف مو�سكو لك�سر اجلليد بني رو�سيا وبريطانيا وال�ضغط على طهران
مو�سكو  /الوكاالت

اع �ل��ن وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة ال�ب�ري �ط��اين ديفيد
ميليباند ال��ذي ي��زور مو�سكو ان بريطانيا
ورو� �س �ي��ا ت�ط��ال�ب��ان اي ��ران بـ"رد �سريع" يف
�شان م�شروع االتفاق النووي ال��ذي اقرتحته
الوكالة الدولية للطاقة الذرية .وقال ميليباند
يف م�ؤمتر �صحايف م�شرتك مع نظريه الرو�سي
�سريغي الف��روف "يريد اجلانبان (الرو�سي
والربيطاين) تلقي رد �سريع من جانب النظام

االيراين" .واعلنت الوكالة الذرية اخلمي�س
ان�ه��ا ت�سلمت "ردا اوليا" م��ن ط �ه��ران حول
م�شروع االتفاق الذي يلحظ قيام طرف ثالث
بتخ�صيب اليورانيوم االي��راين يف اخلارج.
لكن اي��ران طالبت اجلمعة ب��اج��راء مزيد من
املفاو�ضات ح��ول ه��ذا امل�شروع قبل ان تديل
برد ر�سمي.
وتقول تقارير �صحفية �إن املحادثات يتوقع �أن
تركز على �ضرورة تعزيز جهود البلدين للتعامل

م��ع ق�ضايا ك�أفغان�ستان وال�برن��ام��ج النووي
الإي�� ��راين .وك��ان��ت ال �ع�لاق��ات ب�ين بريطانيا
ورو� �س �ي��ا ق��د ت��ده��ورت ب�ع��د اغ�ت�ي��ال املن�شق
الرو�سي �ألك�سندر ليتفينيينكو ،يف لندن �شهر
ت�شرين الثاين  .2006و�سيلتقي ميليباند عددا
من ال�سا�سة وامل�ستثمرين الرو�س قبل �أن يعود
�إىل بريطانيا اليوم الثالثاء .وقال ميليباند �إن
بريطانيا ال تزال "على خالف مع" رو�سيا لكنها
تقر �أنها قوة عاملية و�شريك جتاري مهم.

وم��ن املتوقع �أن تركز املباحثات على �إيران
وال�شرق الأو�سط و�أفغان�ستان .وكان �آخر وزير
خارجية بريطاين يزور رو�سيا هو جاك �سرتو
عام  .2004و�سبق لرئي�س الوزراء الربيطاين،
جوردن براون� ،أن �أجرى حمادثات مع الرئي�س
الرو�سي ،دميرتي مدفيديف ،خالل اجتماعهما
حل�ضور القمم الدولية.
كما عقد ميليباند حمادثات منتظمة مع نظريه
الرو�سي �أثناء انعقاد املنا�سبات الدولية.

قائد �سالح اجلو
ال�صيني :ال
مفر من ع�سكرة
الف�ضاء
بكني /اف ب

اعترب قائد �سالح اجلو ال�صيني ان ع�سكرة
الف�ضاء ظاهرة ال مفر منها تاريخيا وذلك
يف حتول ملوقف بكني على ما يبدو على
ما افادت االثنني �صحيفة ر�سمية .وقامت
ال�صني يف كانون الثاين  2007بتجربة
�سالح م�ضاد لالقمار ال�صناعية م�ؤكدة يف
الوقت نف�سه انها ال ترغب يف امل�شاركة يف
اي �سباق ت�سلح يف الف�ضاء.
اال ان ك�سو كيليانغ ق��ائ��د ��س�لاح اجلو
اعترب يف مقابلة ن�شرتها �صحيفة اجلي�ش،
انه من ال�ضروري ان يطور جي�شه و�سائل
هجومية ودفاعية يف الف�ضاء .وقال ك�سو
ان "ال�سباق بني القوات امل�سلحة يتحول
اىل امليدان الف�ضائي ...وال مفر من ذلك
تاريخيا ان��ه ي�شكل ت�ط��ورا ال ع��ودة فيه
اىل الوراء" .وا��ض��اف ان "�سالح اجلو
ال�صيني ي�ج��ب ان ي�ح��دد م �ب��ادئ االمن
الف�ضائي وامل�صالح الف�ضائية والتنمية
الف�ضائية" .وق��ال "علينا توفري ا�سلحة
ف�ضائية تلبي م�صالح امتنا وما �سيتطلبه
تطور العهد الف�ضائي".
واك ��د ال�ق��ائ��د الع�سكري ان ال�ت�ف��وق يف
الف�ضاء قد ميكن دولة ما من ال�سيطرة على
مناطق حربية يف الرب والبحر ويف الوقت
ذاته ي�ضمن لها تفوقا ا�سرتاتيجيا.

 24قتيال يف هجوم جديد والأمم املتحدة تن�سحب من �شمال غربي باك�ستان
تقرير اخباري

ادى هجوم انتحاري بالدراجة
النارية املفخخة ام�س االثنني
اىل مقتل � 24شخ�صا على االقل
يف باك�ستان التي ت�شهد موجة
عنف ادت اىل اكثـر من 2400
قتيل يف عامني ،فيما اعلنت
االمم املتحدة �سحب موظفيها
االج���ان���ب م��ن ���ش��م��ال غربي
البالد.

روالبندي  /اف ب

وا�ستهدف الهجوم جممعا جتاريا ي�شمل فندقا فخما
وم���ص��رف��ا وجم�م��وع��ة م�ت��اج��ر يف روال �ب �ن��دي ،املدينة
الكربى القريبة من العا�صمة الباك�ستانية.
وق��ال ا�سالم تارين امل�س�ؤول يف ال�شرطة لل�صحافيني
ان "انتحاريا ي�ستقل دراج��ة ن��اري��ة فجر نف�سه قرب
ا�شخا�ص كانوا ي�صطفون يف انتظار تلقي رواتبهم.
لقد عرثنا على بقايا �سرتة مفخخة وا��ش�لاء من جثة
االنتحاري" .و�صرحت ناطقة با�سم اجهزة االنقاذ ديبا
�شهناز لوكالة فران�س بر�س ان "� 24شخ�صا قتلوا يف
االنفجار وا�صيب  24اخرون بجروح".
وافادت احل�صيلة ال�سابقة عن مقتل � 20شخ�صا بح�سب
ال�شرطة .ووقع االنفجار قرب مبنى فندق �شاليمار يف
روالبندي .و�ضربت القوى االمنية طوقا حول موقع
االنفجار.

وتناثرت بقع الدماء واال�شالء يف مكان العملية بح�سب
مرا�سل فران�س بر�س.و�شكلت االحذية املغطاة بالدم
اىل جانب جثث م�شوهة على بعد  50م�تر ًا من موقع
االنفجار ادلة على قوته.
وحتطمت نوافذ فندق �شاليمار لكن يبدو ان بنية املبنى
مل ت�صب ب�ضرر .و�شاليمار هو فندق باربع جن��وم ال
يبعد عن مقر القوات امل�سلحة الباك�ستانية الذي �شهد يف
ال�شهر املن�صرم هجوما عنيفا تلته عملية خطف رهائن
طوال � 24ساعة تقريبا نفذته فرقة كوماندو�س م�ؤلفة
من  10مقاتلني ا�سالميني.
وقتل � 23شخ�صا من بينهم  3رهائن يف الهجوم ،الذي
احرج ال�سلطات اىل حد كبري حيث ابرز ثغرات امنية
ك�برى .وتقع روال�ب�ن��دي يف حميط ا��س�لام اب��اد وهي
مدينة كربى تعر�ضت تكرارا لهجمات ا�ستهدفت اجلي�ش
ب�شكل خا�ص .وت�شهد باك�ستان منذ اكرث من عامني موجة

هجمات ادت اىل مقتل � 2400شخ�ص تقريبا ،نفذ اغلبها
انتحاريون من حركة طالبان يف باك�ستان .واعلنت
االمم املتحدة االثنني عن �سحب موظفيها االجانب من
�شمال غرب باك�ستان ب�سبب الو�ضع االمني .وافادت
املنظمة الدولية يف بيان ان "االمني العام لالمم املتحدة
بان كي مون اعلن االنتقال اىل املرحلة الرابعة (عمليات
ال �ط��وارئ) يف ال��والي��ة احل��دودي��ة ال�شمالية الغربية
واملناطق القبلية مع مفعول فوري" .وتابعت ان "هذا
القرار اتخذ ب�سبب الو�ضع االمني يف املنطقة".
وق��ال��ت امل�ت�ح��دث��ة ب��ا��س��م االمم امل�ت�ح��دة يف باك�ستان
ع�شرت ر��ض��وي "�سيتم نقل اال�شخا�ص املعنيني اىل
اماكن اخرى على الفور" ،لكن تعذر عليها حتديد عدد
اال�شخا�ص املعنيني.
وا�ضافت "لي�س لدينا عدد كبري من املوظفني االجانب
يف املنطقة" .يف  21ت�شرين االول اغلق برنامج االغذية

ال�ع��امل��ي يف االمم امل�ت�ح��دة م��راك��ز ت��وزي��ع امل�ساعدات
ال�غ��ذائ�ي��ة ال �ت��ي ت��دع��م اك�ث�ر م��ن م�ل�ي��وين �شخ�ص يف
�شمال غربي باك�ستان ،ب�سبب التهديدات املوجهة اىل
موظفيها.
ك �م��ا ق �ت��ل خ�م���س��ة م��وظ �ف�ين يف ال�برن��ام��ج يف عملية
انتحارية ا�ستهدفت مقر املنظمة يف ا�سالم اب��اد يف 5
ت�شرين االول.
واالرب� �ع ��اء ق�ت��ل � 134شخ�صا او اع �ت�بروا يف عداد
املفقودين اث��ر ان�ف�ج��ار ��س�ي��ارة مفخخة يف ��س��وق يف
بي�شاور ،املدينة الكربى يف �شمال غرب البالد يف ثاين
اكرب اعتداء يف تاريخ باك�ستان.
وحتولت املناطق القبلية الباك�ستانية تدريجيا بعد
�سقوط نظام طالبان يف افغان�ستان يف نهاية  2001اىل
مالذ للقاعدة ومعقل لطالبان وقاعدة خلفية حللفائهم من
طالبان االفغانية.

