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واش���نطن � أ.ش.أ: تعقد جلنة العالقات اخلارجية في مجلس الش���يوخ األميركي جلسة 
استماع اليوم حول الظروف احمليطة باإلفراج عن عبد الباسط املقرحي الذي أدين في تفجير 

لوكيربي.
وقال الس���يناتور روبرت مينينديز إن اللجنة ستركز اهتمامها على البحث عن احتمال 
وجود تأثير جتاري أدى إلى صدور قرار اإلفراج، وخاصة االدعاءات التي تشير إلى أن لشركة 
بريت���ش بتروليم )بي پي( للصناعات النفطية دورا في اإلفراج عن املقرحي بعد متكنها من 

عقد صفقة مع ليبيا للتنقيب عن النفط بلغت قيمتها أكثر من 900 مليون دوالر.

تحقيق في مجلس الشيوخ األميركي حول ظروف اإلفراج عن المقرحي

إيران تحّذر من »كارثة عالمية« إذا ُشّنت حرب عليها..
وأبو الحسن بني صدر: لدى موسوي أسرار تدمّر شرعية النظام داخلياً وخارجياً

زوارق طائرة من طراز »الثقة- 2« قادرة على تفادي الرادار أكد التلفزيون اإليراني تسلم احلرس الثوري 3 أسراب منها          )أ.پ(

برل���ن � كاليفورني���ا � أ.ش.أ: 
حذرت إيران من »كارثة عاملية« إذا 
استمر املدير العام للوكالة الدولية 
للطاق���ة الذرية يوكي���ا أمانو في 
مواصلة سلوك »اإلجحاف« ضدها 
واستغالله كأداة سياسية لشن حرب 
عليها على خلفية برنامجها النووي 
املثير للجدل. وحمل رئيس منظمة 
أكبر  الذرية اإليرانية علي  الطاقة 
صاحلي، ف���ي حوار مع مجلة دير 
شبيغل األملانية، على أمانو قائال إن 
سلوكه جتاه اجلمهورية اإلسالمية 
يتس���م ب� »االجحاف«، محذرا من 
إمكاني���ة ان يقود هذا املس���ار الى 

»كارثة عاملية«.
وتس���اءل صاحلي عما إذا كان 
أمانو مهتما بأن ينس���ب إليه انه 
كان السبب وراء اندالع حرب وعما 
إذا كان يرغب في ان���زالق العالم 
الى كارثة؟ الفتا الى انه ينبغي أال 
يسمح ايا من كان أن يستغل كأداة 

سياسية.
الى ذلك، دعا أبو احلس���ن بني 
صدر أول رئيس إليران بعد الثورة 

اإليرانية عام 1979، رئيس وزراء 
إيران األسبق مير حسن موسوي 
الى ضرورة الكشف عما لديه من 
معلومات تكش���ف حقيقة النظام 
االيراني القائم.. وقال إنه »لو كشف 
موسوي عن أسرار إيران املتعلقة 
بعملياتها اخلارجية، لفقد النظام 

اإليراني شرعيته«.
وكان الزعيم اإلصالحي املعارض 
في إيران مير حس���ن موسوي قد 
هدد بكشف أسرار مهمة عن عمليات 
إيران اخلارجية أثناء فترة احلرب 
مع العراق، كما هدد بكشف أسباب 
استقالته من رئاسة الوزراء التي 
رفضت عام 1988 بضغط من اإلمام 
اخلميني ورئيس اجلمهورية وقتها 
علي خامنئي وكرر موس���وي في 
أنه سيكشف عن  األشهر األخيرة 
»أس���رار« اطلع عليها أثناء توليه 
 � رئاسة احلكومة اإليرانية )1981 
1989(. وكان بني صدر قد نش���ر 
في يوليو املاضي ما أكد أنه رسالة 
االستقالة التي قدمها موسوي في 
عام 1988، والتي كانت موجهة إلى 

الرئيس اإليران���ي في ذلك الوقت 
علي خامنئي.

ويتحدث موسوي صراحة في 
هذه الرسالة عن األنشطة اإلرهابية 
التي متارس���ها إيران في اخلارج، 
والتي يق���ول ان حكومته لم تكن 

على دراية بها.
وقال بني صدر الذي هرب إلى 
باريس بعد أن عزله البرملان اإليراني 
ع���ن منصبه في ع���ام 1981 � »لقد 
نشرت هذه الرسالة في عام 1988.. 
التحقق من  وطلبنا من أصدقائنا 
هويتها.. فقالوا لنا انها حقيقية.. كما 
لم يدحض موسوي في مصداقيتها 
خالل كل هذه السنوات«. وكشف بني 
صدر عن قيام السلطات اإليرانية 
باغتي���ال العديد من األش���خاص 
للحيلولة دون نشر أسرار معينة. 
وبالنس���بة لألس���باب التي تدفع 
القلق مما  إلى  السلطات اإليرانية 
قد يقوله موسوي،  قال بني صدر: 
ألنه سيدمر شرعيتها على املستوى 
الوطني وكذلك على الصعيد اإلقليمي 

بن الدول اإلسالمية.

عواقب هجوم الڤيروس »ستاكسنت« غير المسبوق 

.. وهل تستطيع إيران الرد على هجوم عبر اإلنترنت؟

عواصم ـ وكاالت: اوضح لوران هيسلو 
ــيمانتيك  ــركة س مدير تقنيات االمن لدى ش
ــة ان  ــة املعلوماتي ــي احلماي ــة ف املتخصص
ــذي ضرب ايران  ــنت« ال الڤيروس »ستاكس
ــم مبستوى تعقيد  هو »برنامج خبيث« يتس
»غير مسبوق« يشير الى انه ليس »من فعل 

قرصان صغير«.
سؤال: ما هو الڤيروس ستاكسنت؟ جواب: 
ــن »البرامج اخلبيثة«  ــة الكبرى م ان الغالبي
ــلب اموال، حسابات مصرفية،  تهدف الى س
ــيء مختلف متاما  هويات. لكننا هنا امام ش
ــو انه ليس واضحا  ــدف االخير، ول اذ ان اله
ــي على ما يبدو بضرب عدد من  متاما، يقض
االنظمة اآللية للتحكم الصناعي، ومعظم هذه 
ــج معلوماتي انتجته  ــة يديرها برنام االنظم
ــيمنز. والهدف في نهاية املطاف  ــركة س ش
هو استخدام هذه الوسيلة كأداة للتسلل الى 
ــي تتحكم في كل ما يتعلق  االنظمة اآللية الت

ــاه والطاقة من محطات وخطوط انابيب.  باملي
ــؤال غامضا الن انظمة  ــاذا؟ يبقى هذا الس مل
ــبيل  ــادة اآللية ميكن ان تتحكم على س القي
املثال في انظمة تبريد )في احملطات النووية( 

او في انظمة لضبط الضغط.
سؤال: ما الذي أصابه الڤيروس؟ جواب: 
ــات الرامية  ــرى من االصاب ــة الكب ان الغالبي
ــة اآللية للتحكم  ــاق الضرر باالنظم الى احل
ــي، اي ما يوازي 60% منها، كانت في  الصناع
ايران، مقابل نحو 20% في اندونيسيا و8% في 
الهند. من الواضح ان االصابات اكثر انتشارا 
ــدان اخرى. ولكن من  ــي ايران منها في بل ف
ــر الفعلي الن )التلوث(  الصعب معرفة التأثي

يحصل في بلدان لن تفصح عن معلومات.
ــاره ولكن  ــل انتش ــروس يواص ان الڤي
ــي هو ان  ــدة. االمر االيجاب ــة اقل ح بطريق
املسألة تشكل اشارة انذار حقيقية، والسيما 
ــؤولني عن بنى حتتية اساسية، وكأنها  للمس

تقول لهم هذا ممكن، ليس مجرد هلوسة من 
ــلم للذعر،  ــج هوليوود. علينا اال نستس نس
ــب الكثير من الوقت  لكنه خطر حقيقي تطل
ــخاص  ــال من مجموعة اش ــر من امل والكثي

حتركهم حوافز قوية.
ــاء هذا  ــن اين ج ــم م ــل نعل ــؤال: ه س
ــبوق: لم  الڤيروس؟ جواب: انه امير غير مس
ــيء مماثل على صعيد  نشهد من قبل اي ش
ــج اخلبيث(  ــذا )البرنام ــة تطويره، ه نوعي
ــرين مرة  ــر مرات الى عش اكبر حجما بعش
ــى الكثير من البرامج  ــواه، يحتوي عل من س
ــفرة، وما زلنا نكتشف برامج  والرموز املش
ــوم تقريبا. نقدر  ــدة فيه كل ي ورموزا جدي
ــه تطويره مبا يوازي عمل  اجلهد الذي تطلب
ستة الى عشرة اشخاص على مدى ستة الى 
ــعة اشهر على اقل تقدير. املذهل فيه هو  تس
مستوى التعقيد في عملية التطوير الذي ينم 
عن احتراف عال، واستخدام نقاط ضعف لم 

يسبق ان رصدت في املاضي. لقد وصلوا الى 
حد سرقة شهادات شركة برمجيات تايوانية 
حتى يكون برنامجهم اخلبيث موقعا وال يثير 
ــهد له مثيال من قبل.  ــة. هذا امر لم نش الريب
ليس هذا عمل قراصنة منفردين في اقبيتهم. 
حتى اننا على مستوى يتخطى بكثير عصابة 

املجرمني املعلوماتيني التقليديني. 
ــرائح  ــتخدام ش ــؤال: ما هو خطر اس س
الذاكرة الصغيرة )فالش(؟ تشير أنباء إلى أن 
ــروس انتقل إلى أجهزة كمبيوتر إيرانية  الڤي
ــرائح الذاكرة الصغيرة  ــن طريق إحدى ش ع
ــوري او الذاكرة الومضية( وهي  )فالش ميم
وسيط تخزين متنقل كثيرا ما يستخدم في 
ــزة الكمبيوتر. وعادة  ــل البيانات بني أجه نق
ــيطرة اإلشرافية وحيازة  ما حتفظ نظم الس
ــتخدمة في التحكم في البنى  املعلومات املس
ــن اإلنترنت  ــرى مبعزل ع الكب ــية  األساس

ألسباب أمنية.

ــال محللون ان قدرة  ــدن ـ رويترز: ق لن
ــرد باملثل على هجوم  ايران محدودة على ال
ــد اجهزة الكمبيوتر  عن طريق االنترنت ض
ــة النووية الوحيدة لتوليد الكهرباء  في احملط
ــعى للرد بوسيلة  ولكن البعض يقلقه ان تس
اخرى. ويعتقد خبراء امن ان اطالق ڤيروس 
ــوم تدعمه دول  ــنت رمبا يكون هج ستاكس
ــي  االيران ــووي  الن ــج  البرنام ــتهداف  الس
ــرائيل على  ومصدره الواليات املتحدة أو إس
االرجح ويضيفون ان احلقيقة رمبا ال تتضح 
ــات تذكر عن حجم  ــم تعرف معلوم ابدا. ول
اخلسائر التي سببها الڤيروس للبنية التحتية 
ــع ومن املرجح اال  النووية او على نطاق اوس
تكشف إيران النقاب عن هذه التفاصيل ابدا. 
ــؤولون إن الڤيروس اصاب اجهزة  وقال مس

كمبيوتر العاملني في محطة بوشهر النووية 
لتوليد الكهرباء ولكنه لم يؤثر على الشبكات 

الرئيسية هناك.
ويعتقد بعض احملللني ان إيران رمبا تعاني 
ــاء طموحاتها  ــع بهدف ابط من تخريب اوس
النووية ويشيرون ملشاكل فنية غير مفهومة 
ــرد املركزي العاملة  خفضت عدد اجهزة الط

ضمن برنامح تخصيب اليورانيوم.
ــي املخابرات ان االولية  ويعتقد خبراء ف
ــبة لطهران على املدى القصير محاولة  بالنس
حتديد مصدر الهجوم ومعرفة كيفية حتميل 

الڤيروس على انظمتها.
ــر مكافحة  ــون خبي ــد بورت ــال فري وق
ــس األميركي السابق وهو حاليا نائب  التجس
ــارات  ــتراتفور الستش ــة س رئيس مؤسس

ــط  ــي ان تضب ــية »ينبغ ــر السياس املخاط
ــس  ــن الداخلي ومكافحة التجس ادارات االم
ــعى لتحويل  ــرم أوال ثم تس ــي ايران املج ف
ــتحالة  ــا«. ورمبا يثبت اس الوضع لصاحله
ــة دامغة للتعرف على الدولة او  التوصل الدل
املجموعة املسؤولة مما يزيد احتمال ان يأتي 
ــمي وامكانية انكاره. ويلمح  الرد بشكل رس
بعض احملللني إلى ان إيران رمبا تود االنتقام 
بهجوم عبر االنترنت على إسرائيل والغرب. 
اال ان ثمة عالمات استفهام بشأن قدرتها على 
ــيكا  عمل ذلك. وتقول احملللة االقليمية جيس
ــوه »ال أعتقد ان ميكنا توقع الكثير فيما  اش
ــي من خالل االنترنت.  يتعلق بهجوم انتقام
ــني القدرة  ــدى االيراني ــاطة ليس ل بكل بس
ــيء ضد انظمة  ــى عمل نفس الش الفنية عل

ــل على ذلك  ــليم والدلي ــكل س محصنة بش
ــيطرة على  ــة التي تواجهها في الس الصعوب
ــه«. ويقول خبراء ان ايران  الهجوم واحتوائ
ــس  ــني قدرات التجس اعطت االولوية لتحس
عبر االنترنت وستسعى على االرجح لتنمية 

هذه املوارد أكثر في املستقبل.
ــران إما  ــض ان حتبذ إي ــى البع ويخش
ــتهداف  ــووي او اس ــا الن ــف برنامجه تكثي
ــآت النووية الغربية ردا على الهجوم.  املنش
وفيما يتعلق برد اكثر تقليدية ثمة احتمال ان 
تتحرك إيران من خالل وسيط مثل حزب اهلل 
في لبنان وحركة املقاومة اإلسالمية )حماس( 
في غزة ومتمردين في العراق وافغانستان.

ــتغلوا  وقال احد احملللني »ميكن..ان يس
شبكات في افغانستان واخلليج للرد«.

سيف اإلسالم القذافي: حلم الوحدة العربية ُدفن مع عبد الناصر
طرابلس � وكاالت: عبر سيف اإلسالم جنل الزعيم الليبي 
معمر القذافي امس االول عن اس���تيائه الشديد من املوقف 
العراقي حيال طلب بالده فتح حتقيق مستقل حول »غزو 

العراق« وإعدام املقبور صدام حسن.
ونقل���ت وكالة »ليبيا برس« عن مصدر مقرب من جنل 
القذافي الذي يترأس مؤسس���ة القذافي العاملية للجمعيات 
اخليرية والتنمية قوله »إن هدف ليبيا هو مساعدة الشعب 
العراقي من أجل إحقاق احلق وحتقيق العدالة ولكن أصحاب 

احلق أنفسهم رفضوا هذه املساعدة«.
واعتبر املصدر الذي لم حتدد الوكالة هويته أن »اخلطأ 
خطأ ليبيا ألنها قررت االنس���حاب من ش���ؤون األنظمة 

العربية«.
وأضاف املصدر »أن حل���م الوحدة العربية مت دفنه مع 
الرئيس املصري الراحل جمال عبدالناصر وليبيا ظلت طوال 
العقود املاضية جتري خلف حلم لشبح مت دفنه مع عبدالناصر 

وهذا خطأ ليبيا ألنها تدخلت في شؤون غيرها«.
وشدد على أن الليبين اتخذوا قرارا استراتيجيا باالجتاه 
نحو افريقيا والعمل من خالل الفضاء االفريقي »وأخطأنا 

عندما رجعنا للوطن العربي ألننا لم نس���تفد من جتربتنا 
السابقة فالعراق للعراقين والعرب للعرب«.

ودع���ا املصدر إلى ضرورة العمل م���ع األفارقة بعقلية 
جديدة تختلف عن العقلية العربية الس���ابقة.. معتبرا أن 

»األفارقة لم يعودوا أفارقة متخلفن«.
وقال إن األفارقة »اليوم لديهم انتخابات وأنظمة دميوقراطية 

متقدمة وأحزاب سياسية وحراك سياسي كبير«.
وتابع الق���ول »لكي تكون ليبيا رائدة في افريقيا يجب 
أن تطور منظومتها السياسية حتى تكون في وضع فعال 

في الشأن اإلفريقي«.
يذكر أن ليبيا كانت قد تقدمت رسميا مبذكرة إلى األمن 
العام لألمم املتحدة بان كي مون تطلب فيها إدراج بند على 
جدول أعمال اجلمعية العامة في دورتها احلالية للتحقيق 
في »غ���زو العراق« معربة عن اس���تنكارها إلعدام املقبور 

صدام.
ورفضت بغداد الطلب الليبي الذي وصفه وزير اخلارجية 
العراقي هوشيار زيباري بأنه »تدخل غير مقبول في الشؤون 

الداخلية« للعراق.

مستاء لرفض بغداد إجراء تحقيق حول »غزو العراق«.. وأكد أن األفارقة لم يعودوا متخلفين

سيف اإلسالم القذافي

تل أبيب تسحب كتاب تاريخ يعرض 
الرواية الفلسطينية إلنشاء إسرائيل

»الجهاد اإلسالمي« تدعو النتفاضة جديدة

القدس � أ.ف.پ: أفادت صحيفة هآرتس ان ناظرا 
في مدرسة ثانوية اس���رائيلية جرى استدعاؤه 
من جانب املسؤولن عنه بسبب سماحه ملدرس 
باستخدام كتاب مدرس���ي غير مرخص يعرض 

الرواية الفلسطينية عن انشاء دولة إسرائيل.

وبحسب ما أوردت الصحيفة اليسارية نقال عن 
مدرس لم تذكر اس���مه، فإن املعلمن في املدرسة 
تلقوا األمر في اليوم الثاني من العام الدراس���ي 
بالتوقف عن اس���تخدام ه���ذا الكتاب ضمن مواد 

التدريس ألنه »غير مرخص«.

غزة � أ.ف.پ: دعت »سرايا القدس« اجلناح 
العس���كري حلركة اجلهاد اإلسالمي امس الى 
العودة »خلي���ار االنتفاضة« م���ن اجل اجناز 
املشروع الوطني وذلك في ذكرى مرور 10 سنوات 

على االنتفاضة الفلسطينية الثانية.
وقالت سرايا القدس في بيان لها ان »العودة 
خليار االنتفاضة تضمن اجناز مشروع الوحدة 

واملصاحلة والتحرير.. نهج االنتفاضة واملواجهة 
مستمر وهو احلالة الطبيعية والتعبير احلقيقي 

لشعبنا في مواجهة احملتل الغاصب«.
وأوض���ح البي���ان ان »654 ش���هيدا م���ن 
 قادة ومجاهدي س���رايا القدس س���قطوا منذ

ان���دالع االنتفاض���ة الثانية في 28 س���بتمبر 
.»2000

ميركل: عادة »تخزين األشياء« المرتبطة
بألمانيا الشرقية مازالت تالحقني 

برلن � د.ب.أ: أوضحت املستشارة األملانية أجنيال ميركل أن ماضي 
أملانيا الش����رقية سابقا والتي عاشت فيها مازال يؤثر عليها حتى بعد 

سنوات من إعادة الوحدة بن شطري أملانيا.
وقالت ميركل في مقابلة مع مجلة »س����وبر ايلو« امس إنها 

لم تتخلص من بعض العادات التي ترس����خت فيها منذ 
أيام أملانيا الشرقية وأوضحت: »أحيانا أشتري بعض 

األش����ياء ملجرد أني رأيته����ا دون أن أكون بحاجة 
فعلية لها في هذا الوقت«.

وأضافت املستش����ارة ان عادة »التخزين« 
هذه مرتبطة بها منذ حقبة أملانيا الش����رقية 
الش����يوعية ألن املواطنن هناك وقتها كانوا 
مييلون لتخزين كل ش����يء بس����بب أحوال 

االقتصاد السيئة آنذاك.
وأشارت ميركل إلى أن طابع أملانيا الشرقية 

يؤثر حتى اآلن عل����ى عاداتها الغذائية وقالت 
إنها تتناول في منزله����ا كثيرا بعض الوجبات 

التقليدية التي كانت مشهورة في أملانيا الشرقية 
كما أنها مازالت تشرب القهوة التركية.

وظلت املستش����ارة ميركل محتفظ����ة بكلمة »مركز 
التس����وق« حتى بعد سنوات من الوحدة ولكن هذا األمر تغير 

حيث قالت: »الحظت أنه في العام ال� 15 أو ال� 16 للوحدة أن كلمة )سوبر 
ماركت( صارت تخرج من فمي بسهولة«.

الى ذلك، قالت املستشارة األملانية إن العالم ينظر إلى أملانيا كمدافع 

عن السالم وحقوق اإلنسان وذلك بعد مرور 20 عاما على إعادة الوحدة 
بن شطري أملانيا.

وقالت ميركل: »ينتظر العالم منا أن نتخذ مواقف وهناك أس����اس 
واحد لذلك بالنس����بة لنا كأملان بعد كل ما عايشناه في القرن 

العشرين وهو احلرية وحقوق اإلنسان«.
في الوقت نفسه جددت ميركل التي تترأس احلزب 
الدميوقراطي احلر، مطالبتها مبقعد غير دائم لبالدها 

في مجلس األمن وإصالح لألمم املتحدة.
وقالت املستشارة: »نحن العب مهم في األمم 

املتحدة كما أننا ثالث أكبر دافع لألموال«.
وأك����دت ميركل أن بالدها تعتزم أن تقوم 
داخل مجلس األمن ب����دور مهم في االهتمام 
بالسالم واملساواة االقتصادية واالجتماعية 

ومكافحة التغيرات املناخية.
وأضافت: »نسعى في الوقت نفسه لتحقيق 
املزيد من الشفافية والكفاءة في عمل األمم املتحدة« 
مشيرة إلى أن أملانيا س����تكون قادرة على العمل 
من أجل حتقيق هذا الهدف بش����كل أكبر كعضو في 

مجلس األمن«.
وأعربت ميركل عن سعادتها بتحقيق الوحدة األملانية على 
املستوى الشخصي أيضا وقالت: »لو لم يكن مئات اآلالف من املواطنن 
في أملانيا الش����رقية قد خرجوا للشوارع عام 1989، لكنت على األرجح 

في انتظار أن أمتكن كامرأة متقاعدة من السفر ببعض احلرية«.

زعيم كوريا الشمالية يعلن نجله األصغر خليفة له

سياس����ة تفضي����ل اجليش حتت 
نظ����ام كيم يون����غ إي����ل، يعتبر 
امتدادا لنظرية االعتماد على الذات 
املعروفة باسم »جوتشي« في عهد 
مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل 
سونغ، مما يعكس أن منح اللقب 
املعني لكيم يونغ وون يشير إلى 
إرادة كوريا الشمالية في توسيع 
نفوذ اجليش في املجتمع الكوري 
الشمالي ومواصلة سياسة تفضيل 

اجليش.

منهج للدولة حتى نظام اخلليفة 
كيم يونغ وون.

ويقول خبراء بكوريا الشمالية 
إن منح هذا اللقب العسكري لكيم 
يونغ وون الذي ليس له خبرات 
في اجليش يأتي ليؤكد أن الزعيم 
الكوري الش����مالي كيم يونغ ايل 
قريب م����ن اجليش ومحاولة منه 
للحص����ول على تأييد له وس����ط 

الصفوف العسكرية.
وأض����اف اخلب����راء أن »منهج 

للشؤون السياس����ية وسكرتيرا 
الس����كرتارية للحزب في  لدائرة 

املؤمتر احلزبي العام.
ومن املؤكد اجراء تعديالت عامة 
وسط احلزب متهيدا لعهد اخلليفة 
كيم يون����غ وون في املؤمتر، كما 
تسلط الضوء على منح لقب »قائد 
اجليش الشعبي« كأول لقب رسمي 
لكيم يونغ وون، مما يشير إلى عدم 
تراجع »سياسة تفضيل اجليش« 
التي انتهجها كيم يونغ إيل كأهم 

س����ول � أ.ش.أ: أعل����ن الزعيم 
الكوري الش����مالي كيم يونغ ايل 
ابنه األصغر كيم يونغ وون خليفة 
له في السلطة ليتواصل بذلك احلكم 
في عائلته للجيل الثالث ألول مرة 
في التاريخ املعاصر واحلديث في 

العالم.
ويأتي ذلك اإلعالن بالتزامن 
مع افتتاح املؤمتر الوطني حلزب 
العمال احلاكم امس، وهو أكبر 
جتمع سياس���ي مت���ت دعوته 
لالنعق���اد منذ 44 عاما مما أبرز 
هيكل توريث السلطة في كوريا 
الش���مالية من مؤسسها الزعيم 
الراحل كيم إيل سونغ إلى ابنه 
الزعيم احلالي كيم يونغ إيل ومن 
ثم إلى حفي���ده كيم يونغ وون 
بعد مرور 21 ش���هرا من اختيار 
كيم يونغ ايل كخليفة في يناير 

من العام املاضي.
كما مت منح لقب اجلنرال لالبن 
كيم يونغ وون )20 عاما( ويعد منح 
العام،  افتتاح املؤمتر  اللقب يوم 
عالمة لإلعالن الرسمي عن نظام 
توريثه للسلطة مع إمكانية كبيرة 
لتعيينه عضوا في اللجنة الدائمة 

الزعيم السابق لكوريا الشمالية ومؤسسها كيم إيل سونغ )يسار( وابنه الزعيم احلالي كيم يونغ إيل وابنه األصغر كيم يونغ وون )رويترز(


