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فوكيت ـ د.ب.أ: أعلنت كوريا الشمالية امس مقاطعة احملادثات 
السداسية الرامية إلى وقف برنامجها للتسليح النووي. وقال السفير 
الكوري الشــــمالي املتجول ري هونغ سيك في مؤمتر صحافي على 
هامش املنتدى اإلقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان( املنعقد 
حاليا في جزيرة فوكيت التايلندية، إن بالده لن تشــــارك في املزيد 
من احملادثات السداســــية حتى تتخلى الواليات املتحدة عن موقفها 
العدائي. كما رفض السفير خطة شاملة لنزع األسلحة النووية من 

شبه اجلزيرة الكورية بشكل ال رجعة فيه. وجاءت تعليقاته عقب 
بدء أهم منتدى أمني في آسيا امس والذي يتصدر جدول أعماله كل 
من برنامج األسلحة النووية الكوري الشمالي واالضطراب السياسي 
الراهن في ميامنار. ومن املتوقع أن يصدر املنتدى اإلقليمي آلسيان 
ـ والذي يشــــارك فيه 26 وزير خارجية من بينهم وزيرة اخلارجية 
األميركيــــة هيالري كلينتون ـ بيانات شــــديدة اللهجة حول هاتني 

الدولتني اللتني تعتبران »العضوين الشريرين في آسيا«.

كوريا الشمالية تعلن مقاطعة المحادثات السداسية

أنباء عن مقتل سعد نجل أسامة بن الدن 
بصاروخ أميركي في باكستان

واشنطن ـ وكاالت: أعرب مسؤولون أميركيون 
عن اعتقادهم ان سعد بن الدن أحد أبناء زعيم تنظيم 
»القاعدة« أسامة بن الدن قتل في غارة أميركية في 
باكستان. ونقلت »اإلذاعة العامة الوطنية« األميركية 
في تقرير خاص عن مدير االســــتخبارات الوطنية 
األميركية السابق مايك ماكونل قوله ان سعد بن الدن 
أمضى سنوات طويلة رهن اإلقامة اجلبرية في إيران 

قبل أن يسافر في العام املاضي إلى باكستان.
وأشــــارت إلى ان االعتقاد السائد هو ان بن الدن 
االبن قتل في قصف جوي أميركي نفذته طائرة من 

دون طيار في وقت سابق من هذا العام.
ونقلت اإلذاعة عن مسؤول أميركي رفيع املستوى 
في مجال محاربة اإلرهاب لم تكشف عن اسمه قوله 
انــــه دون جثة إلجراء فحوص احلمض النووي من 
الصعب التأكد من صحة األمر بالكامل لكنه أشــــار 

إلى ان وكاالت التجســــس األميركية واثقة »من 80 
إلى 85%« بأن سعد بن الدن ميت.

ومع ذلك، اقر هذا املسؤول الذي فضل عدم الكشف 
عن هويته بأن أجهزته لم تضع يدها على جثة سعد 
بن الدن األمر الذي حال دون إجراء اي حتليل ملادة 

»دي ان ايه« التي ميكن ان تؤكد موته.
وأضاف املسؤول ان سعد بن الدن لم يكن مهما 
لدرجة تستدعي استهدافه شخصيا ولكنه »كان في 

املكان اخلاطئ في الوقت اخلاطئ«.
وأشــــار إلى ابن بن الدن كان ناشطا في تنظيم 
»القاعدة« ولكنه لم يكن العبا رئيسيا الفتا إلى انه 

على األرجح في أواخر العشرينيات من العمر.
وقال املسؤول »نحن نعطيه أهمية كبيرة بسبب 
كنيته«. وذكرت اإلذاعة ان ال معلومات عما اذا كان 

سعد بن الدن قريبا من والده ساعة مقتله.

الرئيس األميركي أكد من البيت األبيض على إتمام االنسحاب من العراق في الموعد المحدد بحلول نهاية 2011 رغم العنف المستمر

واشنطنـ  وكاالت: حث الرئيس 
أوباما وضيفه  بــــاراك  األميركي 
العراقي نوري  الــــوزراء  رئيس 
املالكي الدول دائمة العضوية في 
مجلس األمن الدولي على التخفيف 
من العقوبات املالية التي تفرض 
على العراق دفع 5% من عائداته 
النفطية كتعويضات بعد احتالله 
الكويت عــــام 1990. وقال أوباما 
للصحافيــــني والى جانبه رئيس 
املالكي  نــــوري  العراقي  الوزراء 
فــــي البيت االبيض مســــاء امس 
االول »لقد التزمنا بقوة التعاون 
مع العراق كــــي ال يبقى خاضعا 
للعقوبــــات التي فرضــــت عليه 
مبوجب الفصل السابع بعد حرب 
اخلليــــج«. مضيفا »لقد قلت هذا 
سابقا بان مواصلة حتميل العراق 
خطايا طاغية مخلوع هي خطأ«. 
وذكر أوباما ان لألعضاء اآلخرين 
الدولي كلمتهم  في مجلس األمن 

في هذه القضية.
ومن ناحيتــــه، قال املالكي ان 
»الرئيس أوباما واإلدارة االميركية 
متفقان معنا على ان العراق ال ميثل 
أبدا تهديدا للسالم واألمن الدوليني 
ما دام هناك دميوقراطية حاليا في 

العراق وليس ديكتاتورية«.

وكان املالكي حض امس األول 
األمم املتحدة على تخفيف العقوبات 
املفروضة على بالده منذ احتالل 

الكويت العام 1990.
وفي زيارة ملقر املنظمة الدولية 
في نيويورك، عقد املالكي خلوة 
مع األمني العام لألمم املتحدة بان 
كي مون ثم مع االعضاء اخلمسة 
الدائمي العضوية في مجلس األمن 
الدولي )بريطانيا والصني وفرنسا 

وروسيا والواليات املتحدة(.
وصــــرح للصحافيــــني بعــــد 
هــــذه االجتماعات بــــان »العراق 
لم يعد يشــــكل تهديدا للمجتمع 
الدولي« والعقوبات تاليا »لم تعد 

ضرورية«.

مرحلة انتقالية

الرئيــــس األميركي في  وقال 
مؤمتر صحافي مشترك عقده مع 
ضيفه العراقي في البيت االبيض 
مســــاء امــــس االول إن الواليات 
املتحدة مصممة على إمتام سحب 
قواتها من العراق في املوعد احملدد 
لذلك بحلول نهاية عام 2011 رغم 

العنف املستمر في ذلك البلد.
وقال أوباما إن البلدين العراق 
والواليات املتحدة ميران في »فترة 

الوجود  انتقالية« فيمــــا يخص 
األميركــــي في العــــراق، عنوانها 
املصالــــح املشــــتركة واالحترام 
املتبادل. يذكــــر ان هذه هي املرة 
االولى التــــي يلتقي بهــــا اوباما 
باملالكي في البيت االبيض. وكانا 
قد التقيا في بغداد في شهر ابريل 

املاضي.
وقال الرئيس األميركي إن من 
شأن االنسحاب األميركي »ارسال 
رسالة ال لبس فيها بأن الواليات 
املتحــــدة مصممــــة علــــى الوفاء 

بالتزاماتها للشعب العراقي«.
وقــــال ان الواليات املتحدة ال 
ترغب في االحتفاظ بقواعد عسكرية 
لها في العراق، وال تريد االستحواذ 
على موارد العراق الطبيعية من 
نفط وغيره. من جانبه، قال املالكي 
إنه بحث مع الرئيس اوباما »كل 
الســــبل املمكنــــة« التــــي تتمكن 
الواليــــات املتحدة من خاللها من 
التعاون مــــع احلكومة العراقية. 
وقال رئيس الوزراء العراقي: »نحن 
اتفاقية اطار  نوشك على تفعيل 
اســــتراتيجي بهذا املعنى«. واكد 
املالكي ان القوات العراقية اصبحت 
تتمتع »بكفاءة عالية«، وذلك نتيجة 
للتدريب واالعداد الذي تلقته على 

ايدي القوات األميركية.
كما تعهد رئيس الوزراء العراقي 
بالعمل في سبيل تخفيف االحتقان 
الطائفي في بالده. وقال بهذا الصدد: 
»إن ابناء وبنات العراق سيكونون 
متســــاوين«، متعهــــدا بأن تعمل 
حكومته على وضع حد لالنقسامات 
احلادة التي يعاني منها املجتمع 

العراقي بني مكوناته املختلفة.
وقال: »لقد عانى العراق االمرين 
من جراء التهميش الذي تعرض 
الطائفية  السياســــات  له نتيجة 
واحلروب. سنعمل جاهدين ملنع 
املمارسات الطائفية«. واضاف ان 
من شأن الشراكة االستراتيجية 
اجلديدة مع الواليات املتحدة ان 
تســــاعد على حتقيق هذا الهدف. 
يذكر ان االدارة األميركية عبرت 
عن قلقها من احتمال تزايد مستوى 
العنف في العراق ما لم يبذل املالكي 
وحلفاؤه في االئتالف الشــــيعي 
احلاكم املزيد من اجلهود الشراك 
االقلية الســــنية في احلكم. وقال 
الرئيس اوباما بهذا الصدد: »على 
العموم، نشعر باالرتياح للتقدم 
احملرز الى اآلن«. إال انه اضاف ان 
ذلك ال يعنــــي ان املخاطر مازالت 

حتيق بالوضع في العراق.

المالكي وأوباما يناشدان األمم المتحدة رفع عقوباتها عن العراق

16 قتياًل و30 جريحًا في اشتباكات عنيفة
بين القوات اليمنية وانفصاليين جنوبيين

صنعاءـ  يو.بي.آي: قتل ما ال يقل عن 16 شخصا 
وأصيب 30 آخرون بجراح أمس في محافظة أبني 
خالل مواجهات بني القوات اليمنية ومســـلحني 

مؤيدين النفصال اجلنوب.
وأفاد شهود عيان بأن القتلى واجلرحى سقطوا 
خالل اشتباكات وقعت بني القوات اليمنية ومسلحني 
بعد محاولة مؤيدي االنفصال التظاهر في مدينة 

زجنبار عاصمة محافظة أبني.
 ووقعت املواجهات بني الطرفني اثر دعوة للشيخ 
طارق الفضلي احد املنشـــقني عن النظام اليمني 
واحد كبار قادة »القاعدة« في اليمن ألنصاره الى 
تسيير مظاهرة تدعو النفصال جنوب اليمن عن 
شماله. وكانت السلطات اليمنية قد منعت العديد 
من الوفود القادمة من خـــارج محافظة أبني من 
الوصول إلى مقر إقامة الفضلي إال أن تلك احملاوالت 
لم تتمكن من السيطرة التامة على تسلل الكثير 
من أتباعـــه إلى حيث انطلقت التظاهرة ووقعت 
املواجهات بني مؤيدي الفضلي وقوات الشـــرطة 
النظامية.  وقال مصدر أمني مسؤول »بعد تبادل 
إلطالق النار بني مؤيدي الفضلي وقوات الشرطة 
لقـــي أربعة من رجال الشـــرطة مصرعهم بينهم 
قائد عسكري كبير وأصيب العشرات من املدنيني 

بجروح«. 

جاكرتا ـ أ.ف.پ ـ أ.ش.أ: قال 
الرئيس االندونيسي سوسيلو 
بامبـــاجن يوديونـــو امـــس إن 
االرهابيني لن يهزموا اندونيسيا، 
مشـــددا على تصميم حكومته 
على اعتقال مرتكبي التفجيرات 
االرهابية التي استهدفت فندقي 
املاريوت وريتز كارلتون بجاكرتا 
االســـبوع املاضي وأسفرت عن 
مصرع تسعة اشخاص واصابة 

55 آخرين.
وأضـــاف يوديونـــو فـــي 
تصريحـــات للصحافيني خالل 
افتتاحه احد املشروعات مبطار 
جاكرتا الدولي امس أن االرهابيني 
لن ينجحوا في ترويع احلكومة 
والشـــعب االندونيسي مطالبا 
االندونيســـيني بتوخي اليقظة 
واحلذر ملواجهة اي هجمات ارهابية 
محتملة في املســـتقبل وخاصة 

عقب تفجيرات جاكرتا.
وأبـــدى يوديونـــو اجلنرال 
السابق باجليش االندونيسي الذي 
تولى رئاسة اندونيسيا عام 2004 
ثقته في قدرة بالده على جتاوز 
التداعيات الســـلبية لتفجيرات 

جاكرتا، مشيرا الى أن حكومته 
شددت االجراءات االمنية في كل 
االقاليم االندونيسية ملواجهة أي 

تهديدات ارهابية محتملة.
الشـــرطة  الى ذلك، اعتقلت 
االندونيســـية امس ناشطا مت 
اعـــداده لتنفيذ اعتداء انتحاري 
واعترف بارتباطه بتنظيم اسالمي 
متشدد يشـــتبه بوقوفه خلف 
اللذين  االعتداءين االنتحاريني 
استهدفا فندقني فخمني في جاكرتا 
االسبوع املاضي، بحسب وسائل 

االعالم.
ونقلت وكالة االنباء الوطنية 
»انتارا« عن املسؤول في الشرطة 
اليكس بامبانغ ريامتودجو قوله 
ان املشتبه به الذي اعتقل امس 
»اعترف« بانه مت اعداده لتنفيذ 
هجوم انتحاري لصالح نور الدين 
توب، احد العقول املدبرة للجماعة 

االسالمية.
واضاف ان املوقوف »اعترف 
بان نور الدين توب جنده لتنفيذ 
اعتداء انتحاري«، رافضا اعطاء 
مزيد من االيضاحـــات عن هذا 

االعتداء.

دراسة أميركية: اليمن سيكون»أفغانستان القادمة« 
 إيالف: يواج��ه اليمن أزمة خطيرة تنذر 
بتحول��ه الى »دولة فاش��لة« ميكن ان جتعله 
»أفغانستان التالية«، على ما افاد تقرير نشرته 
مؤسسة ابحاث ومجلة »فورين بوليسي« التي 
تصدر في واشنطن.  وقال التقرير »ان عاصفة 
هوجاء حصادها الفشل تلوح اآلن في أفق اليمن، 
وينسب التقرير أس��باب األزمة الى »اختفاء 
احتياط��ات النفط واملاء ورهط من املهاجرين 
الذين يشتبه في أن لبعضهم ارتباطات بتنظيم 
»القاعدة«، يتدفقون على البلد من الصومال، 
الدولة الفاشلة على اعتابه، وحكومة ضعيفة 
تزداد عجزا عن تس��يير األمور«.  وتنش��ر 
مؤسسة الس��الم ومجلة »فورين بوليسي« 
كل عام على امتداد األعوام اخلمسة املاضية، 
»مؤش��ر الدول الفاشلة« الذي يصنف سائر 
بلدان العالم من األشد تعرضا الى خطر الفشل 
الى أبعدها عن هذا اخلطر. وكثيرا ما تش��كل 
الدولة الفاشلة واآليلة الى الفشل خطرا على 
الس��الم العاملي ألنها تصبح مالذا لنشاطات 
محظورة متتد من اجلرمية الى انتاج املخدرات 

واإلرهاب، بحسب ما يقول علماء سياسيون. 
كما انها تش��كل، بالطبع، مخاطر كبيرة على 
السكان في هذه الدول مؤدية الى هجرة واسعة 
وأزمات نزوح.  وأُولي اليمن اهتماما مضافا في 
التقرير ألن مؤلفيه يالحظون ان اليمن اصبح 
مالذا لتنظيم »القاعدة« وان نضوب احتياطاته 
من النفط واملاء مقترنا بتدفق املهاجرين من 
الصومال، ميارس ضغطه على حكومة الرئيس 
علي عبداهلل صالح. والحظ التقرير ان الصومال 
اصبحت مالذا لتنظيم »القاعدة« لكن عناصر 
التنظيم وجدوا صعوبة بالغة في العمل هناك 
لغياب البنية التحتية وتفشي اجلرمية.   وقال 
التقرير في معرض تناوله اليمن »ان الالجئني 
واملتطرفني رمبا كانوا أهم ما استورده اليمن 
في عام 2008. ويعتق��د ان ما يربو على 50 
ألف مهاج��ر من الصومال عبروا خليج عدن 
بالزوارق الى اليم��ن العام املاضي. ورغم ان 
كثيرين غادروا للعمل في بلدان اخلليج فان 
الوافدين يرزحون في اليمن حيث يتمتعون 

بالقليل من احلقوق أو احلماية«.

يوديونو: اإلرهابيون لن يهزموا إندونيسيا

خادم الحرمين الشريفين
يزور األمير سلطان في المغرب

ـ أ.ف.پ: اعلن  الرياض 
الديوان امللكي السعودي ان 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز توجه 
امس الى املغرب ليعود اخاه 
ولي العهد صاحب الســـمو 
امللكـــي االمير ســـلطان بن 
عبدالعزيز وميضي اجازة 

قصيرة.
وقـــال بيـــان للديـــوان 
امللك  ان خـــادم احلرمـــني 
عبداهلل توجه »الى اململكة 

الشـــقيقة لزيارة  املغربية 
اخيه صاحب السمو امللكي 
األمير سلطان بن عبدالعزيز 
ولي العهد واالطمئنان على 
صحة سموه، يعقبها إجازة 

قصيرة«.
وميضي االمير سلطان 
)81 عاما( في املغرب حاليا 
فترة نقاهـــة بعد خضوعه 
في فبراير لعملية جراحية 
في نيويورك ولعدة دورات 

عالجية.

إيران تعبئ 7 ماليين من الباسيج لقمع ثورة اإلصالحيين »الناعمة«.. ونجاد يقيل نائبه مشائي
عواصم ـ العربية - وكاالت: فيما أعلن قائد معســــكرات تعبئة 
الباســــيج في احلرس الثوري العميد قاســــم سليماني عن تعبئة 7 
ماليني من عناصر الباســــيج ملواجهة ما سماه خطر »ثورة ناعمة« 
ينفذها اإلصالحيون، قرر أحمدي جناد مساء أمس األول، إقالة نائبه 
األول اســــفنديار رحيم مشائي الذي كان وصف الشعب اإلسرائيلي 

بأنه صديق إليران، دون أن يحدد منصبه اجلديد.
على صعيد متصل أصدر املرجع الديني في مدينة »قم« أسد اهلل 
بيات زجناني 3 فتاوى تتعلق باالزمة في إيران أوالها عدم شرعية 
حكومــــة أحمدي جناد حتى بعد تنصيبه من قبل الولي الفقيه علي 
خامنئي، وثانيتها عدم شرعية اداء أحمدي جناد اليمني امام البرملان 
والفتــــوى الثالثة تقول بوجوب أن يعزل البرملان أحمدي جناد. في 
سياق متصل قالت زوجة زعيم املعارضة اإليرانية مير حسني موسوي 

إن شقيقها كان من بني الذين احتجزتهم السلطات اإليرانية في أعقاب 
االنتخابات الرئاسية املتنازع عليها التي أجريت الشهر املاضي فيما 

وصفته بأنه محاولة عقيمة للضغط على زوجها وعليها.
وقالت رهنورد إن شــــقيقها شهبور كاظمي احتجز منذ أكثر من 
شــــهر. وكسرت رهنورد، وهي فنانة شهيرة وأكادميية، القاعدة في 
بالدها اإلســــالمية احملافظة عندما خرجت إلــــى املؤمترات للدعاية 

لزوجها الذي كان مرشحا ملنصب الرئيس.
ونقلت وكالة العمال اإليرانية لألنباء عن رهنورد قولها إنها والشعب 

اإليراني لن يصدقوا أي »اعترافات باإلكراه« تؤخذ من أخيها.
وقالت »هؤالء الذين يجــــرون مثل هذه القضايا القانونية يجب 
أن يعرفوا انهم باستمرارهم في هذه األفعال سيجعلون االمة تتخلى 

عنهم، ووضع الضغوط على موسوي وعلي لن يكون له طائل«.

على صعيد متصل طالب االحتاد االوروبي امس وزارة اخلارجية 
االيرانية في طهران بـ »االفراج الفوري« عن كلوتيلد ريس الفرنسية 
احملتجزة في ايران منذ االول من يوليو اجلاري، على ما افادت الرئاسة 

السويدية لالحتاد االوروبي.
واالحتاد االوروبي املمثل في السفير السويدي في ايران وسفير 
اســــبانيا التي ستخلفها في رئاسة االحتاد في االول من يناير 2010 
»جدد التعبير عن قلقه بشــــأن املواطنة الفرنسية املعتقلة كلوتيلد 

ريس وطلب االفراج الفوري عنها«.
واوضح السفيران للخارجية االيرانية ان »االحتاد االوروبي يدعم 

بشكل تام هذا النداء«.
ووجهت احلكومة الســــويدية رسالة مماثلة الى السفير االيراني 
في ستوكهولم. واعتقلت السلطات االيرانية كلوتيلد ريس )23 عاما( 

بتهمة التجسس بعدما التقطت صورا بواسطة هاتفها اخللوي اثناء 
تظاهرة وارسلتها الى صديق فرنسي لها في طهران.

الى ذلك اعلن وزير الطاقة الروسي سيرغي شماتكو امس تأييده 
لبناء مفاعالت نووية روســــية جديدة في ايــــران، بعد االنتهاء من 

التحضيرات اجلارية لبدء تشغيل مفاعل بوشهر املقرر في 2009.
وقال الوزير لصحيفة داي برس النمسوية »لست ارى اي مشكلة 
فــــي بناء مفاعالت نووية جديدة في ايران«، مؤكدا ان »مع هذا يجب 

ان تعطي الكتلة السياسية موافقتها على هذا االمر«.
واوضح الوزير الروسي انه »اذا تعاونا مع ايران فان ذلك افضل 

من ان ينعزل هذا البلد واال تعود لنا سيطرة على ما يجري فيه«.
واضاف »لقد بنينا مفاعل بوشــــهر عن قناعة، النه ليست له اي 

عالقة ببرنامج عسكري في ايران«.

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيز مغادرا إلى املغرب أمس      )واس(

الرئيس األميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء العراقي نوري املالكي بعد انتهاء املؤمتر الصحافي في البيت األبيض أمس األول      )رويترز(


