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ن��اف��ذة ع��ل��ى ال��ع��امل

الق�ضاء الأمريكي ..والإرهاب
حممد مزيد

قمة روما للغذاء العاملي�( ..أ .ف .ب)

اربعة قتلى على االقل يف هجوم
انتحاري يف باك�ستان
بي�شاور  /اف ب

قتل اربعة ا�شخا�ص على االقل ام�س االثنني يف انفجار �سيارة مفخخة ا�ستهدف
مركزا لل�شرطة يف بي�شاور �شمال غرب باك�ستان ،يف ف�صل جديد من الهجمات
الدامية التي تنفذها حركة طالبان املرتبطة بالقاعدة �ضد حكومة ا�سالم اباد.
ووقع االنفجار بالقرب من مدر�سة وقتل فيه طفل.
ويف وقت مبكر �صباحا فجر انتحاري �سيارة ملغومة بحواىل  200كلغ من
املتفجرات ام��ام مدخل مركز لل�شرطة يف ب��وده بر احل��ي املكتظ بال�سكان يف
بي�شاور عا�صمة الوالية احلدودية ال�شمالية الغربية ،املدينة التي يقطنها حواىل
 2,5مليون ن�سمة.
وادى االنفجار اىل تدمري املركز ب�شكل �شبه كامل ،وغرفتني من مدر�سة �صبيان
تقع قربه بينما كان الطالب يدخلون اىل ال�صفوف ،كما قالت ال�شرطة.
وقال الطبيب ظافر اقبال احد م�س�ؤويل امل�ست�شفى الرئي�سي يف املدينة ان اربعة
ا�شخا�ص قتلوا بينهم طفل .وهناك اي�ضا اربعة اطفال بني اجلرحى الـ .28
وقال ال�شاهد حممد �شهيد "لقد �شاهدت حطام ال�سيارة يتطاير يف الهواء وجثة
على االر�ض ،انه امر مرعب".
وقتل اكرث من � 2500شخ�ص خالل اكرث من عامني يف كل انحاء البالد جراء
موجة اعتداءات ال �سابق لها نفذ الق�سم االكرب منها انتحاربون من حركة طالبان
باك�ستان التي تدين بالوالء لتنظيم القاعدة.
وهذه املجموعة تدين بالوالء ل�شبكة القاعدة وقد اعلنت اجلهاد يف �صيف 2007
�ضد ا�سالم اباد ب�سبب حتالفها مع الواليات املتحدة "يف حربها �ضد االرهاب" منذ
نهاية  .2001وكثف املتمردون اال�سالميون يف االونة االخرية حملة االعتداءات
وقتل االنتحاريون اكرث من � 450شخ�صا يف قرابة �شهر.
وتوعد عنا�صر طالبان الباك�ستانية الذين يتعر�ض معقلهم يف وزير�ستان
اجلنوبية لهجوم بري وجوي وا�سع النطاق ي�شنه اجلي�ش ،باالنتقام عرب تكثيف
هجماتهم يف املدن الكربى.

تبحث اجلوع يف العامل

ب���ان :االزم����ة ال��غ��ذائ��ي��ة ت���دق ن��اق��و���س اخلطر
روما  /الوكاالت
اعلن االمني العام لالمم املتحدة بان كي
مون ام�س ان التغذية "حق ا�سا�سي"،
لدى افتتاح قمة منظمة االغذية والزراعة
(الفاو) يف روم��ا بح�ضور ق��ادة اجانب
وغياب قادة دول جمموعة الثماين.
وق��ال ب��ان يف ح�ين ان ع��دد اجل��ي��اع يف
العامل يزيد عن مليار وان "التغذية حق
ا�سا�سي  ،االزمة الغذائية التي نواجهها
ال��ي��وم ي��ج��ب ان ت���دق ن��اق��و���س اخلطر
بالن�سبة اىل الغد .بحلول � 2050سيكون
عدد �سكان االر�ض  9,1مليارات ن�سمة".
وتابع "علينا ان جنري تغيريات جذرية
ل��ن��ؤم��ن غ��ذاءن��ا وخ�صو�صا ان نحمي
الطبقات االكرث فقرا" ،م�شريا اىل انه ال
بد من زيادة االنتاج الغذائي بن�سبة %70
لت�أمني الغذاء الكرث من ت�سعة مليارات
ن�سمة.
وقبل ثالثة ا�سابيع م��ن القمة العاملية
حول املناخ يف كوبنهاغن اكد بان ان "ال
امن غذائيا يف غياب امن مناخي".
واف��ت��ت��ح امل��دي��ر ال��ع��ام للفاو ال�سنغايل
ج��اك �ضيوف القمة بخطاب مقت�ضب

و�صف فيه ه��ذا اللقاء بانه "حموري"
ب�سبب "ح�ضور عدد من ر�ؤ�ساء الدول
او احلكومات".
اىل ذلك �شارك حواىل �ستني من ر�ؤ�ساء
ال��دول واحلكومات ام�س يف روم��ا يف
افتتاح قمة منظمة االغ��ذي��ة والزراعة
(ال��ف��او) ح��ول االم��ن الغذائي يف العامل
يف غ��ي��اب ق���ادة دول جمموعة الثماين
با�ستثناء رئي�س احل��ك��وم��ة االيطالية
�سيلفيو برلو�سكوين.
وا�ضافة اىل البابا بنديكتو�س ال�ساد�س
ع�شر ،يح�ضر القمة ق���ادة م��ن افريقيا
وا���س��ي��ا وام�يرك��ا الالتينية خ�صو�صا
ت��ل��ب��ي��ة ل���دع���وة م��ن��ظ��م��ة ال���ف���او ومقرها
روم��ا .وي�شارك يف القمة اي�ضا الزعيم
الليبي العقيد معمر القذايف والرئي�س
الربازيلي لوي�س اينا�سيو لوال دا �سيلفا
ورئ��ي�����س زمي��ب��اوي روب����رت موغابي،
وت�شكك منظمات غري حكومية يف نتائج
هذه القمة.
ووحده برلو�سكوين من قادة جمموعة
ال��ث��م��اين ي��ح�����ض��ر ال��ق��م��ة م���ا ي�����س��م��ح له
بالتغيب ع��ن جل�سة حماكمة يف اطار

ق�ضية يف ميالنو .ويخ�ضع مقر الفاو
م��ن��ذ االح���د الج�����راءات ام��ن��ي��ة م�شددة.
من جهة اخ��رى اعلن ع�شية القمة بنك
التنمية الإ���س�لام��ي��ة ومنظمة الأغذية
والزراعة للأمم املتحدة "فاو" عن اتفاق
لتخ�صي�ص مليار دوالر ،على مدى ثالثة
�سنوات ،لتمويل التنمية الزراعية يف
الدول الفقرية.
وتزامن الإعالن مع بدء و�صول الوفود
امل�شاركة يف قمة الأمم املتحدة ملكافحة
اجلوع ،التي تعقد يف روما االثنني.
و�أع�����رب�����ت "الفاو"  -يف موقعها
الإل��ك�تروين  -عن �أملها يف �أن ت�ساعد
االتفاقية الإط��اري��ة ،التي مت التو�صل
�إل��ي��ه��ا الأح���د يف روم���ا ب�ين رئي�س بنك
التنمية الإ���س�لام��ي� ،أح��م��د حممد علي،
وامل��دي��ر ال��ع��ام للفاو ج��اك �ضيوف ،يف
تعزيز فاعلية املوارد الإ�ضافية ،وحتقيق
�إج��م��ايل ا�ستثمارات يف الربنامج بني
املنظمتني ت�صل �إىل حوايل  5مليارات
دوالر بحلول عام .2012
وت��ق��ول "الفاو" �إن املبلغ �سيخ�ص�ص
لتطوير ال���زراع���ة يف ال����دول النامية،

ث��ل�اث ن�����س��اء ي��ط��ال�بن ب��ت��ويل ام�����راة رئ��ا���س��ة االحت�����اد االورب����ي
لندن /الوكاالت
طالبت اق ��وى ثالث ن�س ��اء يف االحتاد
االوروب ��ي الق ��ادة االوروبي�ي�ن
بتعي�ي�ن امر�أة لت ��ويل مه ��ام رئي�س او
وزي ��ر خارجي ��ة االحت ��اد خ�ل�ال القمة
اال�س ��تثنائية الت ��ي �س ��تعقد يف 19
ت�ش ��رين الث ��اين يف بروك�س ��ل وذل ��ك
يف ر�س ��الة ن�شرتها �ص ��حيفة فاينن�شال
تاميز االثنني.
وقال ��ت الهولندي ��ة نيل ��ي كرو� ��س

املفو�ض ��ة االوروبية ل�ش�ؤون التناف�س
وال�س ��ويدية مارغ ��و وال�س�ت�روم
نائب ��ة رئي� ��س املفو�ض ��ية االوروبي ��ة
والربيطاني ��ة ديان ��ا والي� ��س نائب ��ة
رئي�س الربملان االوروبي ان "اال�سماء
موجودة" لتويل مثل هذه املنا�صب.
واكدن ان "ال�شخ�ص املنا�سب للمن�صب
املنا�س ��ب ه ��و غالب ��ا ام ��راة .ان تعيني
ن�س ��اء يجعل اوروبا اك�ث�ر ثراء واكرث
متثيلية ويقربها من كل املواطنني".

وا�ضفن ان "ذلك ميكن ان يح�صل لكنه
يتطل ��ب ق ��رارات جريئة ،ان اال�س ��ماء
موج ��ودة ولي� ��س هن ��اك نق� ��ص يف
ال�شخ�صيات التي تتحلى بالكفاءة".
وتابع ��ن "حني جتتم ��ع الن�س ��اء حول
طاولة ،ميكنهن احلر�ص على ان تكون
القرارات ال�سيا�سية تعك�س احتياجات
كل ال�شعب".
وطالب ��ت املوقعات اي�ض ��ا بزي ��ادة عدد
الن�س ��اء يف املفو�ض ��ية االوروبي ��ة

كلينتون تزور موقع معر�ض "اك�سبو  "2010يف �شنغهاي
�شنغهاي /اف ب

زارت وزي ��رة اخلارجي ��ة االمريكي ��ة
هي�ل�اري كلينت ��ون ام� ��س موق ��ع
"املعر� ��ض ال ��دويل  "2010يف
�ش ��نغهاي ،داعية ال�ش ��ركات االمريكية
اىل دف ��ع املبال ��غ الالزمة الكم ��ال بناء
اجلناح االمريكي.
و�شددت كلينتون التي ترافق الرئي�س
ب ��اراك اوباما يف زيارته اىل ال�ص�ي�ن،
عل ��ى اهمي ��ة امل�ش ��اركة االمريكي ��ة يف
معر�ض اك�س ��بو ،2010معتربة ان من
�ش� ��أن اجلن ��اح االمريك ��ي يف املعر�ض
ان "يع ��زز التع ��اون وال�ش ��راكة ب�ي�ن

ال�شعبني االمريكي وال�صيني".
وقال ��ت كلينت ��ون م ��ن ور�ش ��ة اجلناح
االمريك ��ي ،ال ��ذي ي�س ��تلزم بن ��ا�ؤه
وادارت ��ه خ�ل�ال ف�ت�رة املعر�ض (�س ��تة
ا�ش ��هر)  61ملي ��ون دوالر" ،االن وقت
االن�ض ��مام اىل هذه اجله ��ود .نريد ان
جنمع فريقا من ال�ش ��ركاء يتمتع باكرب
قدر ممكن من ال�صالبة".
والوالي ��ات املتح ��دة ه ��ي �آخ ��ر دول ��ة
ك�ب�رى تقي ��م عالق ��ات دبلوما�س ��ية
مع ال�ص�ي�ن اك ��دت م�ش ��اركتها يف هذا
احلدث الدويل الذي ي�س ��تمر بني ايار
وت�ش ��رين االول  ،2010وذل ��ك بع ��د

تقرير اخباري

ا�شاد الرئي�س االمريكي باراك
اوباما ام�س االثنني يف �شنغهاي
برتاجع حدة التوتر بني ال�صني
وتايوان ،جمددا دعمه ل�سيا�سة
"�صني واحدة".
وقال اوباما خالل لقاء مع طالب
من جامعات �شنغهاي (�شرق) ان
"ادارتي تدعم بالكامل �سيا�سة
�صني واحدة .نحن ال نريد
تغيري هذه ال�سيا�سة او هذه
املقاربة".

كلما يفتح ملف ق�ضية �11سبتمرب 2001/الدامي يتذكر العامل �أي
خراب �أ�صاب وجدان الدنيا ،بحيث تتحول م�س�ألة الدين الإ�سالمي
اىل (ملف) للإرهاب واجلرمية ..وها هو العقل املدبر العتداءات
� /11سبتمرب خالد �شيخ حممد بعد ثمانية �أعوام ميثل �أمام الق�ضاء
الأمريكي ليحاكم بق�ضية ال يريد العامل تذكر فاجعتها التي جلبت
ملنفذيها وللقاعدة ومن ين�ضوي حتتها ومن ثم الإ�سالم وامل�سلمني
الكثري من الأذى جراء رفع �شعارات اجلرمية با�سمه.
تعتقد املحامية ال�ضابطة يف البحرية الأمريكية �سوزان ال�شيلييه
التي �أوكلت لها مهمة الدفاع عن املتهم خالد �شيخ حممد ان زبونها
لديه مر�ض عقلي وتريد �إقناع املحكمة بذلك.
وبينت املحامية من خالل احلديث لل�صحفيني انها تدافع بذلك عن
الد�ستور الأمريكي الذي يجب  -كما تعتقد هذه املحامية  -ان ين�صف
نف�سه يف ق�ضية �/11سبتمرب .ال نريد هنا تفكيك هذه امل�س�ألة ،ذلك لأن
الثقافة القانونية يف بلد مثل �أمريكا تختلف متام ًا عن ثقافات بلدان
�أخرى ،وقد تنقلب الأمور لنجد هذا املتهم الذي هو العقل املدبر يف
مقتل � 3آالف �إن�سان يف �أقل من �ساعتني ،كما كان ال�سبب يف تهدمي
مبنيني �شاهقني بكل ما يحتويان من (حالل النا�س وعرق جبينهم )
جنده قد �أطلق �سراحه لأن القوانني يف �أمريكا مث ًال ال ت�سمح ملري�ض
عقلي �أن ينال العقاب ،ه��ذه الثقافة القانونية قد تثري الإعجاب
ويتمنى التقدميون والأح��رار يف العامل �أن ت�أخذ ال��دول اجلائرة
وامل�ستبدة العرب من درو�س متنحها الدول التي ال �شائبة يف تطبيقها
لبنود احلرية والدميقراطية  ،يف عامل ا�صبح قرية واح��دة ،الكل
مك�شوف للكل ،كي تنه�ض تلك الدول امل�ستبدة بنف�سها من اخلراب
الذي هي فيه .غري اننا يجب ان نتوقف قلي ًال ونت�ساءل ،لو كان هذا
املجرم الذي ت�شري الدالئل اىل تدبريه اعتداء � /11سبتمرب يحاكم
يف بلدان العامل الثالث ،فماذا كان م�صريه الآن؟
نعتقد ان الق�ضاء العادل ي�ؤكد �أهمية العدل يف د�ستور ذلك البلد
وبالتايل ف�أن النا�س لي�س �أمامها غري احرتام بلدانها والدفاع عنها
ما دام د�ستورها يكفل الإقرار بالعدل بال�شكل الذي نراه يف �أمريكا.
ومادمنا نتحدث عن الق�ضاء فالبد ان ن�أتي اىل الق�ضاء العراقي
كيف يتوىل ب�صرب ومهنية عالية جمرمي النظام ال�سابق ،وكيف
يتعامل مع جرائمهم ب�شكل فردي بعيد ًا عن ال�سيا�سة وت�أثري اجلهات
احلزبية واحلكومية ،ولذلك فقد �أثبتت الأي��ام م�صداقية اجلهاز
الق�ضائي يف بلدنا وهو يحاكم اعتى املجرمني الذين امعنوا يف
خراب البلد  35عام ًا وباعتداءات �أ�شنع من اعتداء خالد �شيخ حممد
يف � /11سبتمرب.

�سل�سلة ت�أخريات نتيجة ت�شنجات بني
الطرف�ي�ن .ورغ ��م ان متويل امل�ش ��روع
برمت ��ه مل يت�أمن حتى ال�س ��اعة ،اال ان
اعم ��ال بناء املعر� ��ض انطلقت على ان
تنتهي بحلول نهاية العام.
واذا كان ��ت دول اخ ��رى ق ��د نظم ��ت
م�س ��ابقات الختي ��ار املهند� ��س ال ��ذي
�سي�ص ��مم جناحه ��ا يف املعر� ��ض ف ��ان
الوالي ��ات املتح ��دة ف�ض ��لت �س ��لوك
الطريق اال�س ��هل واختارت لهذه املهمة
املهند�س كليف غ ��راوت الذي يقيم يف
كن ��دا وال ��ذي �ص ��مم ع ��ددا م ��ن مباين
معر�ض فانكوفر .1986

اجلدي ��دة الت ��ي يفرت� ��ض ان تع�ي�ن يف
اال�س ��ابيع املقبلة ،واال "ف�سيكون امرا
�س ��يئا الوروبا و�س ��يئا للدميوقراطية
و�سيئا للن�ساء" ،كما قلن.
وا�ش ��ارت الر�س ��الة ب�ش ��كل خا�ص اىل
رئي�س ��ة التفي ��ا ال�س ��ابقة فاي ��را فايك-
فريربغ ��ا الت ��ي مت الت ��داول با�س ��مها
عل ��ى انه ��ا رئي�س ��ة حمتمل ��ة لالحت ��اد
االوروبي .وكانت مارغو وال�س�ت�روم
نائب ��ة رئي� ��س املفو�ض ��ية االوروبي ��ة

وهو القطاع الذي تعر�ض �إىل الكثري من
الإه��م��ال ،و�أ���ش��ارت �إىل �أن ه��ذا االتفاق
ي�أتي يف وقت حا�سم ،يقر فيه املجتمع
ال��دويل اليوم ب��أن اال�ستثمار امل�ستدام
فى ال��زراع��ة ،ال�سيما �صغار املزارعني،
هو مفتاح الأمن الغذائي.
مبوجب االتفاقية املربمة بني الطرفني
ُي�ساهم البنك الإ�سالمي للتنمية مببلغ
مليار دوالر �أمريكي على مدى ال�سنوات
ال���ث�ل�اث امل��ق��ب��ل��ة ( )2012-2010يف
الإط��ار العام لإع�لان ج��دة ،ال��ذي �صادق
عليه جمل�س امل���دراء التنفيذيني للبنك
الإ�سالمي للتنمية يف حزيران ،2008
ب���ه���دف مت���وي���ل م�������ش���روع���ات حتظى
بالأولوية لدى  26ع�ضو ًا من �أقل بلدان
البنك الإ�سالمي من��و ًا .و�سوف تتوىل
م��ن��ظ��م��ة "فاو" ت��ق��دمي ال���دع���م التقني
ال�ضروري ل�صياغة امل�شروعات املعتَزمة
وت��ن��ف��ي��ذه��ا .وت ��أم��ل الأمم امل��ت��ح��دة �أن
حت�صل على تعهدات من ال��دول الغنية
ت�صل �إىل  44مليار دوالر �سنويا ملكافحة
ظاهرة الفقر واملجاعة يف العامل.
وتقول الفاو �إن  370مليون �شخ�ص يف

جناد  :التفاو�ض ب�ش�أن برناجمنا النووي

ومفو�ض ��ة العالق ��ات امل�ؤ�س�س ��اتية
اقرتحت يف  26ت�ش ��رين االول ان يتم
من ��ح من�ص ��ب الرئي�س املقب ��ل لالحتاد
االوروبي اىل امر�أة.
وقال ��ت "انظ ��روا اىل اال�س ��ماء الت ��ي
نتداول بها للمن�ص ��ب .م ��ن وجهة نظر
دميوقراطي ��ة من غ�ي�ر املعقول جتاهل
الن�ساء اللواتي ي�ش ��كلن ن�سبة %52,6
م ��ن االوروبيني .هذا ام ��ر غري مقبول
يف العام ."2009

ا�صابة  12من ا�صحاب "القم�صان ال�صفراء"
بجروح خالل تظاهرة يف تايالند
بانكوك /الوكاالت

العامل قد يواجهون خطر املجاعة بحلول
عام  ،2050بينما ُيتوقع �أن ي��زداد عدد
�سكان الأر�ض من  6.7مليار ن�سمة حاليا
�إىل  9.1مليار ن�سمة يف منت�صف القرن
احلايل.
وج��اء االت��ف��اق ع�شية قمة ال��غ��ذاء التي
تعقد يف العا�صمة الإيطالية روما و�سط
انتقادات ترى يف القمة م�ضيعة للوقت
واجلهد.
وارتفع عدد جياع العامل مبا يناهز 100
مليون ف��رد ه��ذا ال��ع��ام ليتجاوز الرقم
مليار �شخ�ص ،وف��ق "برنامج الغذاء
العاملي" الذي �أعلن عن حاجته �إىل 6.7
مليار دوالر للم�ساعدة ،يف حني �ساهمت
اجلهات املانحة حتى الآن ب��ـ 2.9مليار
دوالر.
وقد و�صل تدفق املعونات الغذائية �إىل
�أدن��ى م�ستوياته منذ ع�شرين عام ًا ،يف
حني �أن عدد اجلوعى يف العامل �آخذ يف
االزدي��اد وذلك يرجع �إىل الآثار املرتتبة
ع��ل��ى ارت���ف���اع �أ���س��ع��ار امل����واد الغذائية
والأزم���ة املالية العاملية بالإ�ضافة �إىل
ازدياد �سوء الأحوال اجلوية.

اعلنت ال�ش ��رطة ام�س ا�صابة � 12شخ�صا يف بانكوك يف انفجار قنبلة يدوية خالل
تظاهرة قام بها ا�صحاب "القم�صان ال�صفراء" املوالون للملك احتجاجا على زيارة
رئي�س الوزراء التايالندي ال�سابق تاك�سني �شيناواترا اىل كمبوديا.
وحتدث منظم ��و التظاهرة عن مفرقعة القاها ا�ش ��خا�ص يركبون دراجة نارية لكن
ال�شرطة حتدثت االثنني عن انفجار "قنبلة يدوية من طراز ام."79-
وا�ض ��اف اللفتنانت وورابونغ �شيربيت�ش ��ا قائد �ش ��رطة بانك ��وك ان العبوة "كانت
بعيدة عن املتظاهرين فكانت قوتها �ضعيفة".
وج ��رح � 12شخ�ص ��ا ما زال ثالثة منهم يف امل�ست�ش ��فى واحده ��م يف حالة خطرية.
واحت ��ج نحو ع�ش ��رين الف متظاهر عل ��ى تعيني رئي�س وزراء كمبوديا هون �س�ي�ن
تاك�سني م�ست�شارا خا�صا وعلى ت�ص ��ريحاته االخرية التي اعتربوها مهينة للنظام
امللكي.

تقارير  :جرنال ايراين فقد يف تركيا معتقل
الآن يف ا�سرائيل
طهران /الوكاالت

ذك ��رت �ص ��حف ايرانية عدة نقال عن موق ��ع ايراين حمافظ
ام�س ان جرناال ايرانيا فقد يف تركيا منذ �س ��نتني ،م�سجون
يف ا�س ��رائيل على ما يب ��دو .يف وقت ال تزال الدول الكربى
تنتظ ��ر رد اي ��ران عل ��ى العر�ض ال ��ذي قدمته الوكال ��ة لنقل
الوقود ،اكد �أحمدي جناد ان تعاون ايران مع الطاقة الذرية
ال يعني التفاو�ض حول حقوقها.
وكان اجل�ن�رال علي ر�ض ��ا ع�س ��كري نائب وزي ��ر الدفاع يف
احلكومة ال�س ��ابقة التي كان يرت�أ�س ��ها الرئي�س اال�ص�ل�احي
ال�س ��ابق حمم ��د خامتي فق ��د يف تركي ��ا يف �ش ��باط/فرباير
 .2007وق ��ال املوقع املحافظ "الف" بدون ان يذكر م�ص ��در
معلومات ��ه ان "�س ��نتني م ��ن التحقيق ��ات م ��ن قب ��ل الهيئات
املخت�ص ��ة تدل على ان ع�س ��كري معتقل يف �س ��جون النظام
اال�سرائيلي" .وا�ضاف ان "ع�سكري خطف من قبل املو�ساد
واال�ستخبارات الربيطانية واالملانية ونقل اىل ا�سرائيل".
وكان اجلرنال املتقاعد يف املا�ض ��ي من قادة حر�س الثورة،
وقد فقد بينما كان يقوم بزيارة خا�صة اىل تركيا.
وذكرت و�س ��ائل اع�ل�ام اجنبية حين ��ذاك انه ف ��ر بينما نفت
احلكومة اال�سرائيلية اي عالقة لها باختفائه.
وذك ��رت �ص ��حيفة وا�ش ��نطن بو�س ��ت االمريكي ��ة يف �آذار/
مار� ��س  2007ان ع�س ��كري غادر ايران طوع ��ا ويتعاون مع
اجهزة اال�س ��تخبارات الغربية خ�صو�ص ��ا باعطاء معلومات
عن العالقات بني ايران وحزب الله اللبناين.
واتهمت زوجته �س ��يما احمدي احلكومة الرتكية بت�س ��ليمه

احمدي جناد

اىل ا�سرائيل ،ح�سبما افادت وكالة االنباء الطالبية االيرانية
اي�سنا يف حينه .من جهة اخرى نقلت وكالة الطلبة االيرانية
لالنب ��اء ام�س االثنني عن الرئي�س االيراين املحافظ حممود
�أحمدي جناد قوله انه ال تفاو�ض يف حقوق ايران النووية.
وقال �أحمدي جن ��اد "ال تفاو�ض يف احلقوق النووية لالمة
االيرانية وتعاوننا �س ��يتم يف اط ��ار الوكالة الدولية للطاقة
الذري ��ة التابعة ل�ل�امم املتحدة .التعاون الن ��ووي مع ايران
هو يف م�صلحة الغرب".

اوب���ام���ا ي�����ش��ي��د ب�ت�راج���ع ح����دة ال��ت��وت��ر يف م�����ض��ي��ق ت���اي���وان
بكني /اف ب

وا�ضاف "انا �سعيد جدا برتاجع حدة التوتر
وبتح�سن العالقات يف م�ضيق" تايوان.
وتاب ��ع "رغبت ��ي العميق ��ة واملي ،هم ��ا بان
ن�س ��تمر يف ان ن�ش ��هد احراز تق ��دم كبري بني
تاي ��وان وجمهوري ��ة (ال�ص�ي�ن) ال�ش ��عبية"،
م�ش ��ددا عل ��ى ان العالق ��ات االقت�ص ��ادية
والتجاري ��ة "�س ��اعدت عل ��ى خف� ��ض
التوترات".
وتراجع ��ت ب�ش ��كل كبري ح ��دة التوترات بني
ال�ص�ي�ن القاري ��ة وتاي ��وان ،الت ��ي جل� ��أ اليها
القوميون يف  1949بعد انت�صار ال�شيوعية
يف ال�ص�ي�ن ،من ��ذ  2008مع ت�س ��لم ال�س ��لطة

يف تاي ��وان ن ��ا يينغ-جيو امل�ؤي ��د العادة مد
ج�سور التوا�صل مع ال�صني.
اىل ذل ��ك �ش ��هدت الزي ��ارة االوىل للرئي� ��س
االمريك ��ي اىل بك�ي�ن خالف ��ا ب�ي�ن بك�ي�ن
ووا�ش ��نطن عل ��ى طريقة كتابة ا�س ��مه باللغة
ال�صينية.
ويف الع ��ادة ي�س ��مي ال�ص ��ينيون الرئي� ��س
االمريكي "�آوباما" ،لكن االمريكيني يريدون
ان ي�سمى "�أوباما" (بت�سكني الواو) ويرون
انه ي�صبح بذلك اقرب اىل اللغة االنكليزية.
ومن ��ذ ان ب ��د�أت و�س ��ائل االع�ل�ام ال�ص ��ينية
االهتمام باملر�ش ��ح ليكون اول رئي�س ا�س ��ود
للواليات املتحدة ،يكتب ا�س ��م اوباما ح�سب

لفظه "�آوباما".
وق ��د يكون ذل ��ك من �آث ��ار االلع ��اب االوملبية
الت ��ي نظمت يف بكني للم ��رة االوىل يف �آب/
�أغ�س ��ط�س  2008الن احلرف ال�صوتي "�آو"
الذي يعني الغام�ض وال�س ��ري ،ي�ستخدم يف
ا�سم هذه االلعاب وهو "�آولينبيكي" ،الكلمة
التي اكت�سبت �شهرة عاملية.
لك ��ن يف االيام االخرية ا�س ��تخدمت �س ��فارة
الوالي ��ات املتحدة يف ال�ص�ي�ن عل ��ى موقعها
عل ��ى االنرتن ��ت لف ��ظ "�أوباما" االق ��رب اىل
االنكليزية وهو مت ��داول يف تايوان وهونغ
كون ��غ ،وذل ��ك بت�س ��كني ال ��واو كم ��ا يف كلمة
"�أوجو" التي تعني اوروبا.

وقال ��ت الناطق ��ة با�س ��م ال�س ��فارة االمريكية
�س ��وزان �ستيفن�س ��ون لوكال ��ة فران�س بر�س
ان "�أوباما هو الرتجمة الر�س ��مية للحكومة
االمريكية .نحاول ت�أمني بع�ض التجان�س".
لك ��ن موق ��ع وزارة اخلارجي ��ة ال�ص ��ينية
عل ��ى االنرتنت ي�س ��تخدم منذ بع� ��ض الوقت
ا�س ��م "�آوبام ��ا" بينما تقول و�س ��ائل االعالم
ال�صينية انه من ال�صعب تغيري ذلك.
وقال م�س� ��ؤول كبري �س ��ابق مكلف بالرتجمة
يف وزارة اخلارجية ال�صينية يف ت�صريحات
ن�ش ��رتها "ليغ ��ل ايفينين ��غ ني ��وز" ان اللفظ
ال�صوتي ال�س ��م الرئي�س االمريكي "�آوباما"
�صحيح.

وال تق ��رر وزارة اخلارجي ��ة طريق ��ة لف ��ظ
اال�س ��ماء ب ��ل مكت ��ب حكوم ��ي يح ��رر "دليل
ترجمة اال�س ��ماء االنكليزي ��ة" ،على حد قول
ال�صحيفة.
اما اال�سم االول للرئي�س االمريكي باراك فلم
تتفق و�س ��ائل االعالم ال�ص ��ينية على كتابته
حيث يرد ب�شكلني "باالكي" و"بيالكي".
وع ��زز ا�ص ��حاب مدون ��ات �ص ��ينيون ه ��ذه
الفو�ض ��ى بابتكاره ��م ا�س ��مي "ماوبام ��ا"
و"اوباماو" ليل�ص ��قوا بعد عق ��ود ،ومبعزل
ع ��ن احلدود والنجاح ��ات ال�سيا�س ��ية لزعيم
الثورة ال�ص ��ينية ،ا�سم ماو ت�سي تونغ با�سم
الرئي�س االمريكي.

