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حممد مزيد

نــوبـــــل ال�ســـــالم 
لأوباما

العام اىل  التي منحت هذا  لل�سالم  قيمة جائزة نوبل 
مليون ون�سف  تبلغ  اوباما  باراك  الأمريكي  الرئي�س 

املليون دولر، تربع بها اىل اجلمعيات اخلريية. 
اىل  تعود  اأوباما،  الرنويجية  اللجنة  اختيار  اأ�سباب 
الدولية  الدبلوما�سية  حت�سني  يف  الرامية  ج��ه��وده 

وجعل العامل خاليا من الأ�سلحة النووية.
الإثارة يف ردود الأفعال العاملية بلغت اأوجها، ولعلنا  
رئي�س  ح�سول  يف  تنح�سر  ل  اأ�سبابها،  ان  �سرنى، 
اأمريكي مل مت�س فرتة طويلة على تويل من�سبه يف 
نوبل  اه��ل  يحكم  حتى  العمالقة،  ال��دول��ة  ه��ذه  حكم 
على اأحقيته بها، بل هناك ر�سائل يجب ان يتم ك�سف 

وتفكيك م�سامينها العملية والإن�سانية.
بها اوباما و�سعيه  التي ينادي  ال�سلم والعدل  قيم  ان 
ف�ساًل  " النووية،  " الكوارث  من  خاليا  العامل  جلعل 
حلوار  خالقة  اأ�س�س  و�سع  على  ال�سديد  حر�سه  عن 
ابتداء  املراقبون  ا�سر ذلك  احل�سارات والأدي��ان، كما 
من خطبته "املرجتلة" ال�سهرية يف القاهرة، ودعوته 
توؤكد  الإ�سالمي،  للدين  العامل  اح��رتام  �سرورة  اىل 
هذه القيم على ال�ستحقاق وت�سري بقوة ولغة وا�سحة 
ال�سيا�سية  نخبه  بكل  العامل،  اهتمام  اىل  و�سريحة، 
مب�سري  الجت���اه  ب�����س��رورة  واملجتمعية،  والعلمية 

الكرة الأر�سية اىل تخوم ال�سالم.
ان الر�سالة التي حملها تتويج اأوباما بجائزة ال�سالم 
واأك��ر من معنى، تهدف اىل  دلل��ة  اأك��ر من  تت�سمن 
القول باأن ثقافة ال�سالم التي ينادي بها الرجل يجب 
ع�سفت  التي  وال�سر  العنف  ثقافة  ولي�س  ت�سود،  ان 

باركان الأر�س .
ذاب  مولر  هريتا  ل��الآداب  نوبل  جائزة  على  احلا�سلة 
بريقها اأمام احلدث العاملي الأكرب مبنح اوباما جائزته 
امل�ستحقة، ولعل هذه ال�ساعرة الرومانية الأ�سل التي 
فرت من بط�س �ساو�سي�سكو ذات يوم لتكتب �سعرا يف 
اإدانته وتقريع ا�ستبداده وطغيانه، قد ت�سعر باخلذلن 
مقابل املهرجان الإعالمي ال�ساخب الذي ح�سل عليه 

اأوباما.
اوباما  اأورده  الذي  التعليق  ال�سدد  هذا  يهمنا يف  ما 
بعد الفوز قائاًل: "فوجئت بجائزة نوبل، ويف الوقت 
يرى  ل  "انه  ويقول:  كبري"،  بتوا�سع  اأتلقاها  نف�سه 
اىل  دع��وة  هي  ما  بقدر  باجنازاته  اع��رتاف��ا  اجل��ائ��زة 
والع�سرين"  احل��ادي  القرن  حتديات  ملواجهة  العمل 
فيه  ينت�سر  عامل  مع  نت�سامح  ان  ميكننا  "ل  وتاأكيده 
ال�سالح النووي".. هذه الأقوال �سبق للعامل �سماعها 
يف غري منا�سبة، غري انها حتمل يف طياتها هذه املرة، 
عامليا  اإعالنا  والعدل،  لل�سالم  ر�سول  تتويجه  وبعد 
مثقال بالرجاء، ب�سرورة ان يتجه العامل اىل ال�سالم، 

لنه ال�سبيل المثل ل�سعادة الب�سرية .
من الطرافة يف ردود الفعال تلك، ان اجلهة الوحيدة 
ال��ت��ي ع��ار���س��ت ن��وب��ل ال�����س��الم لوب��ام��ا ه��ي طالبان 
ان اجل����واب نعرفه  اع��ت��ق��د  مل����اذا،  اأم���ا   !! ال��ق��اع��دة.. 
وليحتاج الذهاب اإىل الرا�سخني يف العلم لتف�سريه! 

ن��اف��ذة ع��ل��ى ال��ع��امل
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بكني / رويرتز
قال رئي�س الوزراء ال�سيني ون جيا باو خالل 
اجتماع قمة ركز على ال�سلحة النووية الكورية 
ان  القليمي  القت�سادي  والتكامل  ال�سمالية 
كوريا ال�سمالية تريد حال لالزمة مع الوليات 

املتحدة واليابان وكوريا اجلنوبية.
اجلنوبية  وكوريا  واليابان  ال�سني  وتعهدت 
ال�سبت  ام�����س  ع��ق��د  ال����ذي  خ���الل الج��ت��م��اع 
للمحادثات  م��ب��ك��ر  ا���س��ت��ئ��ن��اف  اىل  بال�سعي 
انهاء طموحات كوريا  الرامية اىل  ال�سدا�سية 
ال�سمالية يف جمال ال�سلحة النووية وامل�سي 
ان�ساء  اىل  تدعو  طموح  فكرة  لتحقيق  قدما 
لها  اأعطى  التي  ا�سيوية"  �سرق  "جمموعة 
يوكيو  الياباين اجلديد  ال��وزراء  رئي�س  دفعة 

هاتوياما.
ال�سبوع  ال�سمالية  كوريا  زار  الذي  ون  وقال 

املا�سي ان بيوجنياجن تريد تخفيف التوتر.
الرئي�س  مع  �سحفي  موؤمتر  يف  ون  وا�ساف 
ب��اك ورئي�س  ال��ك��وري اجل��ن��وب��ي يل م��ي��وجن 
"كوريا  ان  الياباين يوكيو هاتوياما  الوزراء 
مع  ال��ع��الق��ات  حت�سني  يف  ت��اأم��ل  ل  ال�سمالية 
اي�سا  تاأمل  وامن��ا  فح�سب  املتحدة  ال��ولي��ات 
واليابان.  اجلنوبية  كوريا  مع  ذلك  تفعل  بان 
"هذا اعمق انطباع ح�سلت عليه من زيارتي." 
وقال ون ان فر�سة احياء املحادثات ال�سدا�سية 
ب�����س��اأن ن���زع ال���س��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة ال��ت��ي ت�سم 
"اذا �ساعت  واأ�ساف  ت�ستمر.  لن  بيوجنياجن 
منا هذه الفر�سة فانه قد يتعني علينا عندئذ اأن 

نبذل مزيدا من اجلهود يف �سبيل ذلك."
من  بالتعاون  اي�سا  الثالثة  الزعماء  وتعهد 
اجل التكامل القت�سادي القليمي. وقال بيان 
ختام  يف  ال��ث��الث��ة  ال��زع��م��اء  ا���س��دره  م�سرتك 

"الدول  ان  ال�سينية  العا�سمة  يف  اجتماعهم 
الثالث مازالت ملتزمة بتطوير جمموعة �سرق 
النفتاح  مباديء  ا�سا�س  على  تقوم  ا�سيوية 
المد."  بعيد  كهدف  وال�سمولية  وال�سفافية 
الدول  تعهد  يحدث  اأن  امل��رج��ح  غ��ري  م��ن  لكن 
ال�سمالية  ك��وري��ا  ���س��اأن  يف  بالتعاون  ال��ث��الث 
على  �سددوا  لكنهم  فارقا.  القت�سادي  والنمو 
اجلذب املتنامي على القوى ال�سيوية الثالث 
تكافح  فيما  خالفاتها  بع�س  جانبا  تنحي  كي 
ومن  اقت�سادي.  رك��ود  على  التغلب  اأج��ل  من 
اأي�سا  اأن يزيد  �ساأن الظهور يف موقف موحد 
ال�سمالية ل�ستئناف  ال�سغوط على كوريا  من 
قالوا  حمللني  ول��ك��ن  ال��ن��ووي��ة.  امل��ف��او���س��ات 
نزع  مفاو�سات  ا�ستئناف  حالة  يف  حتى  انه 
ال�سالح النووي فان كوريا ال�سمالية لن تكون 
تنازلت  بتقدمي  لها  ت�سمح  مزاجية  حالة  يف 

�سريعة.
ت�سم  ال��ت��ي  امل��ح��ادث��ات  ني�سان  يف  وت��وق��ف��ت 
املتحدة  ال��ولي��ات  من  وك��ال  ال�سمالية  كوريا 
ورو�سيا وال�سني واليابان وكوريا اجلنوبية. 
وكانت كوريا ال�سمالية ان�سحبت من املحادثات 

يف دي�سمرب كانون الول املا�سي.
وقال كاي جيان وهو خبري يف �سوؤون كوريا 
�سنغهاي  يف  ف����ودان  ج��ام��ع��ة  يف  ال�سمالية 
لرويرتز "�سعر كيم جوجن ايل باأنه ل ي�ستطيع 
ل�ستئناف  ال�����س��ني  ج��ه��ود  مت��ام��ا  ي��ن��ف��ي  اأن 
لالمتيازات  ن��ظ��را  ال�����س��دا���س��ي��ة  امل��ف��او���س��ات 

وامل�ساعدات ال�سينية."
وا�ستطرد قائال "لكن من الوا�سح اأنه ل يريد 
انتهت...  حيث  م��ن  امل��ح��ادث��ات  اىل  ال��ع��ودة 
ل�سيما  املحادثات  اأن  ال�سمالية  كوريا  �سعرت 
يف املرحلة الخرية كانت على و�سك اأن ت�سعد 

الهجوم عليها."
وقدم الزعيم الكوري ال�سمايل لرئي�س الوزراء 
ال�سيني يف ال�سبوع املا�سي ت�سريحا حماطا 
ب��ق��در ك��ب��ري م��ن احل���ذر ب���اأن ب��ي��وجن��ي��اجن قد 
ورمبا  الط���راف  متعددة  للمفاو�سات  تعود 
اأول  ت��رى  اأن  ب�سرط  ال�سدا�سية  للمحادثات 
مع  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  امل��ح��ادث��ات  يف  مر�سيا  ت��ق��دم��ا 

الوليات املتحدة.
الوليات  جتري  اأن  "نوؤيد  ال�سبت  ون   وق��ال 
املتحدة وكوريا ال�سمالية حوارا بناء يفر�سه 

ال�سمري.
كوريا  ب��ني  الت�����س��الت  تعزيز  ن��وؤي��د  "كما 
ال�������س���م���ال���ي���ة وك�����ل م����ن ال����ي����اب����ان وك����وري����ا 
منفتحة  ان��ه��ا  وا�سنطن  اجلنوبية."وقالت 
دامت  م��ا  ال�سمالية  ك��وري��ا  م��ع  ل��ل��م��ح��ادث��ات 

�ستوؤدي اىل ا�ستئناف املفاو�سات ال�سدا�سية.

وا�شنطن/ الوكاالت 
ار"  اف  "�سي  معهد  م��ن  ب��ات��ري��ك  ���س��ت��ي��وارت  وخل�����س 
لوكالة فران�س بر�س الو�سع قائال ان الرئي�س المريكي 
"احدث تغيريا عميقا يف ال�سكل، واىل حد ما يف جوهر 

الدبلوما�سية المريكية، لكنه مل يرتجم نياته بعد".
بو�س،  ج���ورج  ال�سابق  الرئي�س  ولي��ت��ي  طبعت  وق��د 
على  "حربان   ،2001 ايلول   11 اع��ت��داءات  �سدمة  بعد 
متزايدة  وع��زل��ة  وال��ع��راق،  افغان�ستان  يف  الرهاب" 

للوليات املتحدة وجدالت حول ا�ستخدام التعذيب.
باراك  اظهر   ، الثاين  كانون  يف  رئي�سا  تن�سيبه  وي��وم 
اوب���ام���ا ل��ل��ع��امل ت��غ��ي��ريا م��ف��اج��ئ��ا، ف��اق��رتح ع��ل��ى العامل 
امل�سلحة  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  ج���دي���دة  "مقاربة  ال���س��الم��ي 
"امل�ستعدة  لالنظمة  اليد"  و"مد  املتبادلني"  والح��رتام 

لتليني موقفها".
اغالق معتقل  �سيعمل على  انه  اوباما  اعلن  ذلك،  وغداة 

غوانتانامو لتتواىل املبادرات يف كل اجتاه.
ففي �سباط ، اعلن اوباما الن�سحاب التدريجي للجي�س 
اواخر  ينتهي  ان  يفرت�س  وال��ذي  العراق  من  المريكي 

.2011
ويف اذار عر�س على اليرانيني و�سع حد لنزاع م�ستمر 

منذ 30 عاما.
ن�سف  بعد  ال�سفحة  طي  كوبا  على  عر�س  ني�سان  ويف 

قرن من اخلالف.
يف موازاة ذلك، ح�س رو�سيا على موا�سلة نزع ال�سالح 
النووي وبداأ بدفع الوليات املتحدة اىل الن�سمام اىل 

جهود الوروبيني يف مكافحة التغري املناخي.
ويف موقف يتناق�س مرة جديدة مع موقف �سلفه، اظهر 
اهتمامه باملوؤ�س�سات الدولية وخ�سو�سا المم املتحدة.

وعني اخريا مبعوثني على م�ستوى عال يف م�سعى حلل 
الزمات امل�ستع�سية. وخري مثال على ذلك مهمة جورج 

ميت�سل يف ال�سرق الو�سط.
لكن كل هذه اجلهود اف�ست يف هذه املرحلة اىل معاودة 

اطالق احلوار ل اكر.
وقد وافقت ايران ال�سبوع املا�سي على التفاو�س حول 
ا�ستمر  م�سدود  طريق  بعد  جم��ددا  ال��ن��ووي  برناجمها 
اوباما  متكن  املتحدة،  المم  ويف  �سهرا.  ع�سر  اربعة 
ورئي�س  عبا�س  حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  جمع  من 
الوزراء ال�سرائيلي بنيامني نتانياهو. لكن هذا اللقاء مل 

يخف ان عملية ال�سالم ما زالت تراوح مكانها.
ويل�سون  وودرو  +مركز  يف  الباحث  ميلر  ديفيد  وراى 
للدرا�سات+ ان خطوات باراك اوباما الوىل يف ال�سيا�سة 

اخلارجية كانت "ايجابية" لكنها "مل تكن حا�سمة".
"مقاربة ذكية من ايران" وا�سار  ورحب ميلر مبا �سماه 
اىل خطوة ملمو�سة على القل هي التخلي عن امل�سروع 
الدفاعي امل�ساد لل�سواريخ يف �سرق اوروبا ما "يح�سن 

املتحدة  ال��ولي��ات  يحمي  وكذلك  رو�سيا  مع  العالقات 
وحلفاءها".

" من جهته  ولفت هرني باركي من موؤ�س�سة" كارنيغي 
اعادة  اوباما:  دبلوما�سية  يف  قوية"  نقاط  "ثالث  اىل 
وخطاب  النووية،  الرت�سانات  من  للحد  اجلهود  اطالق 
القاهرة يف حزيران/يونيو الذي دعا فيه اىل امل�ساحلة 
ت��دري��ج��ي من  ال��ع��امل ال���س��الم��ي واع���الن ان�سحاب  م��ع 

العراق.
تلقى  لو  �سعيدا  �سيكون  ك��ان  ان��ه  "اعتقد  اخلبري  وق��ال 
نوبل بعد �سنتني"، لكنه راأى يف قرار اللجنة ال�سويدية 

اغتنامها". من  بد  ل  "فر�سة 
�سيكون  اجلائزة  ت�سلمه  لدى  "خطابه  ان  اىل  وخل�س 
ا�سا�سيا"، داعيا الرئي�س المريكي اىل ان يعلن يف اليوم 
وحول  النووي  النت�سار  حظر  ب�ساأن  مبادرات  املنتظر 

عملية ال�سالم على امل�سار ال�سرائيلي الفل�سطيني.

دبلوما�سيــة وا�سنطــن انطــوت علــى كثــر مــن اجلهــود وقليل مــن النتائج 
ف��ت��ح ال��رئ��ي�����س االم��رك��ي 
ب����اراك اوب���ام���ا ال����ذي ن��ال 
ور�س  لل�شالم،  نوبل  جائزة 
لت�شجيع  ع���دي���دة  ع��م��ل 
احلوار وال�شلم، بدات بايران 
م��رورا  رو���ش��ي��ا  اىل  و���ش��وال 
وال�شرق  ال�شمالية  بكوريا 
مل  لكنه  وك��وب��ا،  االو���ش��ط 
من  ي�شر  نزر  �شوى  ي�شجل 

النتائج امللمو�شة.

دول �ســرق اآ�سيا ت�ســكل جبهة متحــدة ب�ساأن كوريــا ال�سمالية 
الرئي�س ال�صيني ورئي�س وزراء اليابان والرئي�س الكوري اجلنوبي .. )ا.ف.ب(             

هافانا/ اف ب
كا�سرتو  فيدل  الكوبي  الزعيم  اعترب   
المريكي  الرئي�س  نيل  ال�سبت  ام�س 
ب���اراك اوب��ام��ا ج��ائ��زة ن��وب��ل ال�سالم 
انتقاد  اىل  ي��رم��ي  ايجابيا"  "امرا 
عدد  اتبعها  التي  البادة"  "�سيا�سة 
الكوبي  الرئي�س  وكتب  ا�سالفه.  من 
ن�سرت  مقالة  يف  عاما(   83( ال�سابق 
ال�����س��ب��ت ع��ل��ى امل���وق���ع الل���ك���رتوين 

دوم��ا  ا���س��اط��ر  "ل  ديبيت"  "كوبا 
ان  علي  لكن  املوؤ�س�سة  ه��ذه  م��واق��ف 
اقر بان )قرارها( هذه املرة كان امرا 
ايجابيا. هذا يعو�س عن الف�سل الذي 
حني  يف  كوبنهاغن  يف  باوباما  حلق 
ولي�س  ج���ان���ريو  دي  ري���و  اخ���ت���ريت 
الوملبية  اللعاب  �سيكاغو ل�ست�سافة 
اثار هجمات خ�سومه  ما  يف 2016، 

يف اليمني املتطرف".

وا����س���اف اب ال���ث���ورة ال��ك��وب��ي��ة يف 
انه  ي��ع��ت��ق��دون  ك��ث��ريي��ن  "ان   1959
هذا  م��ث��ل  تلقي  ح��ق  ب��ع��د  يك�سب  مل 
ن��رى يف هذا  ان  ن��ود  اننا  الم��ت��ي��از. 
لرئي�س  جائزة  جمرد  من  اكر  القرار 
ل�سيا�سة  انتقادا  املتحدة،  ال��ولي��ات 
روؤ�ساء  من  ع��دد  اتبعها  التي  الب��ادة 
و�سعيا  لل�سالم  ومنا�سدة  البلد،  هذا 

حللول تقود اىل البقاء".

 بكني/ اف ب
وذلك  البالد  ام��ن  �سمان  على  قدرتها  ال�سبت  بكني  اك��دت   
بعدما دعا قيادي من تنظيم القاعدة الويغور اىل "اجلهاد" 
�سد ال�سلطات ال�سينية. وقال ما زهاوك�سو املتحدث با�سم 
لوكالة  منه  ن�سخة  وردت  بيان  يف  ال�سينية  اخل��ارج��ي��ة 
ولديها  متاما  واثقة  ال�سينية  "احلكومة  ان  بر�س  فران�س 
القدرة على احلفاظ على امن البالد وحياة النا�س وتاأمني 
ابو  وج��ه��ه  ن���داء  على  يعلق  املتحدث  وك���ان  املمتلكات". 
والذي  القاعدة  تنظيم  يف  الثالث  امل�سوؤول  الليبي  يحيى 
لر�سد  المريكي  "�سايت"  موقع  اخلمي�س  م�سمونه  ن�سر 
املواقع ال�سالمية. وقال الليبي يف �سريط وزعه " �سايت"  
"ليعلم اخواننا امل�سلمون يف ترك�ستان )�سينجيانغ( ان ل 
�سبيل للخال�س ول طريق لرفع القهر والظلم ال بالرجوع 
ال�سادق اىل دينهم والتم�سك به بقدر ا�ستطاعتهم والعداد 
اجلاد للجهاد يف �سبيل الله تعاىل وحمل ال�سالح يف وجه 

هوؤلء الغزاة العتاد الق�ساة وال�سرب وامل�سابرة".
دقائق  ت�سع  مدته  تبلغ  ال��ذي  ال�سريط  يف  الليبي  وحت��دث 

غرب  )�سمال  �سينجيانغ  يف  الوي��غ��ور  و�سع  عن  طويال 
ال�سني( وقال انهم يعانون من �سيا�سة متييز �سدهم.

�سينجيانغ  ان  ال�سبت  بيانه  يف  ال�سيني  املتحدث  واك��د 
حتظى "ب�سيا�سة حرية دينية وم�ساواة بني القليات".

الدويل من اجل  املجتمع  التعاون مع  "�سنوا�سل  وا�ساف 
مواجهة م�سرتكة للتهديد الرهابي". ويف متوز ، اندلعت 
بك�سف  طالبت  تظاهرة  اث��ر  ا�سطرابات  �سينجيانغ  يف 
ال�سني،  جنوب  يف  الوي��غ��ور  م��ن  اثنني  مقتل  مالب�سات 

بح�سب املعار�سة الويغورية يف املنفى.
وحكم الق�ساء ال�سيني ال�سبت بالعدام على احد املتهمني 
الث��ن��ني يف احل���ادث يف م��ب��ادرة ميكن ادراج��ه��ا يف اطار 
ال�سعي اىل تهدئة مع الويغور. وكانت ال�سلطات ال�سينية 
لال�سطرابات  بالتخطيط  الوي��غ��ور  النف�ساليني  اتهمت 
التي تلتها اعمال انتقامية من قبل اتنية الهان التي ت�سكل 
غالبية يف ال�سني، ما خلف 197 قتيال معظمهم من الهان، 
بح�سب ال�سلطات. ومت توقيف مئات ال�سخا�س ول يزال 

التوتر م�ستمرا يف اقليم �سينجيانغ.

فيدل كا�سرتو مع ح�سول اأوباما على جائزة 
نوبل لل�سالم 

ال�سني  توؤكد ا�ستعدادها  ل�سمان اأمن 
بالدها �سد تهديد القاعدة

�شيوداد خواريز /اف ب
اعلنت ال�سلطات املك�سيكية ام�س ان حوادث ترتبط باجلرمية املنظمة ا�سفرت 
عن 35 قتيال يف املك�سيك اجلمعة يف يوم عنيف عر خالله على موظف يف 

دائرة ال�سرائب م�سنوقا وم�سوها.
ففي تيخوانا على احلدود مع الوليات املتحدة، عر على جثة املوظف معلقة 
راف�سا  بر�س  فران�س  لوكالة  الطفاء  عنا�سر  احد  وقال  اجل�سور.  احد  على 
ك�سف هويته ان ال�سحية تعر�س للتعذيب خالل عملية ت�سفية ح�ساب على 

الرجح.
ويف ولية غرييرو )جنوب(، عرت ال�سرطة على ع�سر جثث القيت بجانبها 

حتذيرات، وفق الدائرة املحلية لالمن العام.
عمليات  يف  عموما  تتورط  امل��خ��درات  مافيات  ان  العام  لالمن  بيان  وق��ال 

الت�سفية هذه.
ويف و�سط البالد، عر على �ست جثث اخرى يف �سيوداد ايال واىل جانبها 

حتذيرات مماثلة، وفق الدائرة الق�سائية يف ولية موريلو�س.
ويف ولية مك�سيكو املجاورة، مت اعدام �سبعة ا�سخا�س. وعر على اربعة 
منهم خلف �ساحنة �سغرية وعلى الثالثة الخرين على احدى الطرق، وفق 
الق�سائية يف الولية  الدائرة  البيرت امل�سوؤول العالمي يف  الفريدو  افاد  ما 

وكالة فران�س بر�س.
�سيوداد خواريز  م�ساء اخلمي�س واجلمعة يف  ا�سخا�س بني  ت�سعة  وق�سى 
نارية  "بعيارات  ا�سيبت  �سرطية  بينهم  املتحدة،  الوليات  مع  احلدود  على 
عدة لدى خروجها من منزلها"، بح�سب الدائرة الق�سائية يف ولية �سيواوا، 

حيث قتل �سخ�سان اخران.
جندي  الف  خم�سني  نحو  املك�سيكية  احلكومة  ن�سرت   ،2006 نهاية  ومنذ 
هذا  لكن  باملخدرات.  الجتار  مكافحة  لعمليات  تعزيزا  البالد  انحاء  كل  يف 
التدبري مل يكن فاعال كون ح�سيلة �سحايا حروب املافيات بلغت مذذاك 14 

الف �سخ�س.

35 قتيــال فــي يـــوم داٍم فـــي املك�سيـــــك  مقتل ثالثة جنود من 
قوة احللف الطل�سي 
بقنابل يدوية ال�سنع 

يف افغان�ستان 

كلينتـــون تبــــداأ جولـــــة حل�ســد الدعـــم مللفي 
اإيران واأفغان�ستان

كابول/ اف ب
ق��ت��ل ث��الث��ة ج��ن��ود م���ن ق���وة حلف 
امريكي،  بينهم  الطل�سي،  �سمال 
يدوية  ق��ن��اب��ل  ب��ان��ف��ج��ار  اجل��م��ع��ة 
افغان�ستان  ����س���رق  يف  ال�����س��ن��ع 
ال�سبت  اف��ادت  ما  وف��ق  وجنوبها، 
ال���ق���وة ال���دول���ي���ة ل��ل��م�����س��اع��دة يف 
بيان.  يف  )اي�ساف(  الم��ن  ار���س��اء 
ق�سيا  جنديني  ان  اي�ساف  وق��ال��ت 
يف  ال�سنع  ي��دوي��ة  قنبلة  بانفجار 
اجلندي  ق�سى  فيما  ال��ب��الد،  �سرق 
الم���ريك���ي م��ت��اث��را ب��ج��روح��ه بعد 
ه��ج��وم مم��اث��ل يف اجل��ن��وب. ويف 
فران�س  وك��ال��ة  م��ع  هاتفي  ات�سال 
قوة  با�سم  متحدث  ي�ساأ  مل  بر�س، 
بتفا�سيل  الدلء  الطل�سي  احللف 
العالم  و�سائل  ونقلت  ا�سافية. 
البولندية ان جنديني بولنديني قتال 
حني انفجر لغم باليتهما اجلمعة يف 

ولية ورداك )�سرق(. 
لكن اي�ساف مل توؤكد ان البولنديني 
ال��ل��ذان  نف�سهما  اجل��ن��دي��ان  ه��م��ا 

ا�سارت اليهما يف بيانها ال�سبت.
العام، قتل 407 جنود  ومنذ بداية 
يف  امريكيا   241 بينهم  القل  على 
لوكالة  تعداد  بح�سب  افغان�ستان، 
موقع  اىل  ي�ستند  ب��ر���س  ف��ران�����س 

الكرتوين م�ستقل. 
دموية  الك���ر  ه��و   2009 وال��ع��ام 
الدولية  ال���ق���وات  اىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
منذ  اف��غ��ان�����س��ت��ان  يف  امل��ن��ت�����س��رة 
و�سولها اىل هذا البلد العام 2001 

واطاحتها بنظام طالبان.

وا�شنطن / الوكاالت 
بداأت وزيرة اخلارجية المريكية هيالري كلينتون بجولة 
المريكية  امل�ساعي  اطار  يف  ال�سبت،  ورو�سيا  اوروب��ا  يف 
الدعم  ح�سد  وحماولة  النووية،  اي��ران  طموحات  من  للحد 

الدويل للحرب يف افغان�ستان.
ايام،  خم�سة  ت�ستغرق  التي  جولتها  يف  كلينتون،  وت�سل 
بو�ساطة  مت  اتفاق  توقيع  حفل  حل�سور  اول  زي��ورخ  اىل 
اتفاقا  اع��ت��رب  وال����ذي  وت��رك��ي��ا،  ارم��ي��ن��ي��ا  ب��ني  �سوي�سرية 

البلدين. بني  العالقات  "تاريخيا" لتطبيع 
ومو�سكو  وبلفا�ست  ودبلن  لندن  جولتها  جدول  ويت�سمن 

ومدينة كازان الرو�سية ذات الغلبية امل�سلمة.
ايرلندا  اىل  الوىل  زيارتها  خ��الل  م��ن  كلينتون  وت�سعى 
ورو�سيا بو�سفها وزيرة للخارجية اىل دعم عملية امل�ساحلة 

اليرلندية بني �سمال اجلزيرة وجنوبها.
خلف�س  ج��دي��د  ات��ف��اق  اىل  التو�سل  ب��اجت��اه  �ستدفع  كما 
من  اخلام�س  قبل  الرو�سية  المريكية  النووية  الرت�سانة 
المريكية  للوزيرة  م�ساعدين  ان  ال  املقبل.  الول  كانون 
قالوا ان امللف اليراين والفغاين �سيكونان يف قمة اجندة 

جولة كلينتون الوروبية. 
اقناع  يف  يف  الم��ل  بع�س  عن  اعربت  قد  وا�سنطن  وكانت 
طهران بتجميد برنامج تخ�سيب اليورانيوم عندما اجتمع 
دبلوما�سيون من البلدين مبا�سرة لول مرة منذ عدة عقود 
يف جنيف ال�سبوع املا�سي، يف لقاء الدول اخلم�سة دائمة 
الع�سوية يف جمل�س المن ا�سافة اىل املانيا )خم�سة زائد 

واحد( مع ايران.
مع  املرتقب  للقائها  احلما�سة  من  �سيئا  كلينتون  واظهرت 
نظريها الرو�سي �سريجي لفروف ال�سبوع املقبل، بعد ان 
املحت رو�سيا اىل انها قد تقبل بعقوبات اقوى على ايران 

اذا رف�ست التعاون يف امللف النووي.
وقالت كلينتون لل�سحفيني: "املوؤكد ان التعاون مع �سركائنا 
�سيء  زائد واحد  دول( خم�سة  اطار )جمموعة  الرو�س يف 
اخلطوة  طبيعة  عن  للحديث  ذاهبون  ونحن  ج��دا،  م�سجع 
اعرب  قد  اوباما  ب��اراك  المريكي  الرئي�س  وك��ان  التالية". 
نتائج حمادثات  تفاوؤل حذر حول  ال�سهر احلايل عن  مطلع 
على  لكن  بناءة"  "بداية  بانها  نتائجها  وو���س��ف  جنيف، 
طهران ان تقرن وعودها بالتعاون بالفعال، ح�سب تعبريه.

الغو�س/ اف ب
اجلمعة  �سخ�سا  و80   70 ب��ني  م��ا  قتل   
�ساحنة  انفجار  اثر  نيجرييا  جنوب  يف 
�سهريج مليئة بالوقود ادت اىل ا�ستعال 
النريان يف �سيارات اخرى عدة على ما 
ال�سبت.  ام�س  نيجريية  �سحف  ذك��رت 
عيان  �سهود  ع��ن  ال�سحف  ه��ذه  ونقلت 
انامربا  ولي���ة  م��ن  حمليني  و�سرطيني 
ب�سبب  انقلبت  ال�سهريج  �ساحنة  ان 
حفرة على الطريق ال�سريع بني مدينتي 
حينئذ  وانفجرت  واي��ن��وغ��و.  اونيت�سا 
����س���ي���ارات عدة  ال���ن���ار يف  ا���س��ع��ل  مم���ا 
مكتظة  حافالت  خم�س  خ�سو�سا  اخرى 
الطرقات  امن  مدير  وا�سف  بامل�سافرين. 
الطرقات  لو�سع  ايكينا  بن  الولية  يف 
�سيء  يفعل  مل  "ما  ان��ه  م��وؤك��دا  الكارثي 

ب�سرعة فان ماآ�س مثل هذه �ستتكرر".

70 اإىل 80 قتيال 
اإثر انفجار �ساحنة 

�سهريج يف نيجريا 


