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وا�شنطن / الوكالت 
طهران  قبول  يف  ت�أمل  م���زال��ت  اإنه�  املتحدة  ال��والي���ت  ق�لت 
للعر�ض النووي املنطوي على تخ�صيب اليورانيوم الإيران يف 
اخل�رج كحل يهدف لبن�ء الثقة. فيم� نقل عن ق�ئد ايراين رفيع 
جوية  دف�عية  من�ورات  �صتجري  اي��ران  ان  ال�صبت  يوم  قوله 
النووية  من�ص�آته�  حلم�ية  احل�يل  اال�صبوع  وا�صع  نط�ق  على 
�صد اأي هجوم. و�صرح روبرت وود املتحدث بل�ص�ن اخل�رجية 
االأمريكية يف وا�صنطن ق�ئال "م�زلن� نن��صد اإيران قبول املقرتح 

املتعلق ب�ملف�عل البحثي لطهران".
واأ�ص�ف وود "نعتقد اأن )املقرتح( ميثل �صبيال عظيم� ب�لن�صبة 
واأنه�  �صلمية،  نواي�ه�  اأن  فعال،  كذلك  ك�ن  اإن  لتربهن،  الإيران 
برن�جمه�  بخ�صو�ض  ال��دويل  املجتمع  مع  التع�ون  يف  ترغب 
ب�لن�صبة  عظيم�  �صبيال  ميثل  )املقرتح(  اأن  "نعتقد  النووي". 
واأنه�  �صلمية،  نواي�ه�  اأن  فعال،  كذلك  ك�ن  اإن  لتربهن،  الإيران 
برن�جمه�  بخ�صو�ض  ال��دويل  املجتمع  مع  التع�ون  يف  ترغب 

النووي"  روبرت وود - اخل�رجية االأمريكية
تتف�و�ض  التي  الكربى  ال�صت  الدول  اعتربت  بعدم�  ذلك  ي�أتي 
على  ايج�ب�  ترد  مل  طهران  ان  النووي  ملفه�  ب�ص�أن  اي��ران  مع 

العر�ض النووي، معربة عن "خيبة امله�" اإزاء هذا املوقف.
االعلى  املمثل  �صوالن�  متحدث� عن خ�فيري  كوبر  وق�ل روبرت 

لل�صي��صة اخل�رجية يف االحت�د االوروبي اثر اجتم�ع مندوبي 
الدول ال�صت يف بروك�صل: "لقد خ�ب املن� لعدم حتقيق تقدم" 
منذ االجتم�ع بني الدول ال�صت وايران يف جنيف يف االول من 
"مل تخ�ض ايران حوارا مكثف�،  اكتوبر/ت�صرين االول. وت�بع 
ومل تقبل خ�صو�ص� ب�جتم�ع جديد" مع الدول ال�صت قبل نه�ية 

اكتوبر ت�صرين االول كم� �صبق ان التزمت يف جنيف.
وت����أت���ي حم����دث����ت ال����دول ال�����ص��ت، وه���ي ال���والي����ت املتحدة 
ورو�صي� وال�صني وفرن�ص� وبريط�ني� واأمل�ني�، بعد يوم واحد 
الدول  تلك  ب���أن  اأوب�م�  ب���راك  االأمريكي  الرئي�ض  ت�صريح  من 
�صتخرج بحزمة جديدة من االإجراءات العق�بية اخلطرية خالل 
قد  اإيران  وك�نت  تف��صيل.  عن  الك�صف  دون  املقبلة،  االأ�ص�بيع 
يورانيوم  من  لديه�  م�  ت�صدير  رف�صه�  عن  االأرب��ع���ء  اأعربت 
رف�ص�  فعلي�  يعد  اخل���رج، مب�  مع�جلته يف  من  ملزيد  خم�صب 
الذرية  للط�قة  الدولية  الوك�لة  تو�صطت  التي  االأخرية  للخطة 
للخروج به� بهدف تعطيل قدرة اإيران على بن�ء �صالح نووي. 
اإيران  تقوم  اأن  املفرت�ض  من  الذرية  الوك�لة  خطة  ومبقت�صى 
بت�صدير اليورانيوم لديه� ليتم تخ�صيبه يف رو�صي� وحيث يتم 
حتويله يف فرن�ص� اإىل ق�صب�ن للوقود، تع�د بدوره� اإىل اإيران 

بعد نحو ع�م من ت�صديره�.
املطلوبة  الط�قة  توليد  يف  الق�صب�ن  تلك  ا�صتخدام  وميكن 

اإىل مواد  للتحويل  تعد غري ج�هزة  بينم�  النووية  للمف�عالت 
ق�درة على اإنت�ج اأ�صلحة نووية. ويف برلني حث مدير الوك�لة 
الذرية حممد الربادعي اإيران على العمل مع املجتمع الدويل. 
اإىل  اأخ���رى  م��رة  ن��ع��ود  اأن��ن���  اأرى  اأن  "اأكره  ال��ربادع��ي  وق����ل 
اأن العقوب�ت يف نه�ية االأمر ال حتل  )بحث( العقوب�ت .. ذاك 
مل  الذرية  الوك�لة  اأن  الربادعي  واأكد  امل�صكالت".  احلقيقة  يف 
اأبلغه  ب�ص�أن مقرتح�ته�، واإن  تتلق بعد ردا ر�صمي� من طهران 
امل�صوؤولون االإيرانيون اأنهم لن يبعثوا بيورانيوم ملع�جلته يف 

اخل�رج م� مل يتلقوا ق�صب�ن الوقود اأوال.
ب�لن�صبة يل ميثل ح�لة �صديدة  "اإن ذلك  ق�ئال  وعلق الربادعي 
من عدم الثقة"، م�صيف� "وم� نح�ول يف احلقيقة اأن نفعله هو 

اأن نحل درجة م� من الثقة حمل عدم الثقة".
اخلمي�ض  متكي  م�نو�صهر  االإي��راين  اخل�رجية  وزير  قلل  وقد 
ك�ن  العقوب�ت  فر�ض  اإن  ق�ئال  ب�لعقوب�ت  التهديد  اأهمية  من 
اإىل هذا  اللجوء  �صيتم  اأن��ه  يعتقد  واإن��ه ال  امل��صي  اأث��ر يف  بال 
ال�صبيل من جديد.  ومن ج�نبه، دع� الرئي�ض االيراين حممود 
احمدي جن�د الدول الغربية اىل االإفراج عن االأموال واالأ�صول 
املفرو�صة  االقت�ص�دية  العقوب�ت  مبوجب  امل�ص�درة  االيرانية 
"اذا  اي��ران. وق�ل احمدي جن�د خالل خط�ب يف تربيز:  على 
ح�ولوا االحتي�ل والت�آمر جمددا ف�صيكون رد ال�صعب االيراين 

هو نف�صه الذي اعط�ه الأ�صالفهم".
اأكتوبر/ من  االأول  يف  جنيف  يف  �صرحت  قد  اإي��ران  وك�نت 

من  لديه�  املعروف  اأغلب  ل�صحن  م�صتعدة  اأنه�  االأول  ت�صرين 
ثم  مزيدا،  لتخ�صيبه  اإىل رو�صي�  التخ�صيب  متدن  اليورانيوم 

حتوله فرن�ص� اإىل وقود ل�ص�لح مف�عل طهران البحثي.
وق�ل املتحدث االأمريكي روبرت وود "ال اأعرف مل�ذا مل تتمكن 
يتعلق  االأم���ر  رمب���  االآن..  حتى  ب�ملوافقة  ت��رد  اأن  م��ن  اإي���ران 

ب�لو�صع ال�صي��صي الداخلي فيه�، ولكن ي�صعب حق� القول".
منذ  داخلية  الحتج�ج�ت  تت�صدى  االإيرانية  الزع�مة  اأن  يذكر 
يف  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  يف  للبالد  رئي�ص�  جن���د  ان��ت��خ���ب  اأع��ي��د 

انتخ�ب�ت متن�زع عليه� على نط�ق وا�صع.
نقل عن ق�ئد ايراين رفيع قوله يوم ال�صبت ان ايران �صتجري 
احل�يل  اال�صبوع  وا�صع  نط�ق  على  جوية  دف�عية  م��ن���ورات 

حلم�ية من�ص�آته� النووية �صد اأي هجوم.
ايران  اأن  اىل  اأي�ص�  ميق�ين  اأحمد  ج��رال  الربيغ�دير  واأ�ص�ر 
مل  ال���ذي  املتطور  ال�����ص���روخ��ي  ال��دف���ع  ن��ظ���م  تنتج  اأن  ميكن 
ال  وال���ذي  اال�صالمية  للجمهورية  االن  حتى  رو�صي�  ت�صلمه 
ان  ميق�ين  وق�ل  طهران.  متلكه  اأن  وا�صرائيل  وا�صنطن  تريد 
ا�ض  �صواريخ  ايران  ت�صليم  يف  رو�صي�  ت�أخر  اأن  تعتقد  ايران 
300 �صببه �صغوط من ا�صرائيل ولي�ض م�ص�كل فنية كم� تقول 

مو�صكو.
ونقلت وك�لة ف�ر�ض لالنب�ء عنه قوله "ن�أمل اأن يتج�هل الرو�ض 

ال�صغوط ال�صهيونية."
الع�صكرية  امل��ن���ورات  اأن  االي��ران��ي��ة  االع���الم  و�ص�ئل  وذك���رت 
والقوات  الثوري  احلر�ض  فيه�  و�صي�ص�رك  االحد  يوم  �صتبداأ 
وا�صرائيل  املتحدة  الوالي�ت  ت�صتبعد  ومل  االيرانية.  امل�صلحة 
اتخ�ذ اجراء ع�صكري اذا ف�صلت الدبلوم��صية يف حل اخلالف 
اأنه� تهدف  اأن�صطة ايران النووية التي ي�صك الغرب يف  ب�ص�أن 

اىل ت�صنيع قن�بل.
توليد  اىل  فقط  يهدف  ال��ن��ووي  برن�جمه�  ان  اي���ران  وت��ق��ول 
اأمريكية  الكهرب�ء وهددت بتوجيه �صرب�ت ال�صرائيل وقواعد 

يف اخلليج اذا تعر�صت لهجوم.
ونقلت وك�لة ف�ر�ض عن ميق�ين ق�ئد مقر عملي�ت خ�مت االنبي�ء 
الدف�عية  احل���يل  اال�صبوع  "من�ورات  قوله  اجل��وي  للدف�ع 

اجلوية جترى بنية حم�ية املن�ص�ت النووية يف البالد."
وكثريا م� جتري ايران من�ورات دف�عية وتعلن احراز تقدم يف 
ملواجهة  ا�صتعداده�  لتو�صيح  حم�ولة  يف  الع�صكرية  القدرات 

اأي تهديدات ع�صكرية ب�صبب برن�جمه� النووي املتن�زع عليه.
اأن  اىل  االيرانية  اال�صالمية  اجلمهورية  اأنب�ء  وك�لة  واأ�ص�رت 

املن�ورات �صتجرى يف غرب ايران وانه� �صتكون "�صخمة".

بوخار�شت/ اف ب
من  جميعهم  مر�صح�  ع�صر  اث��ن���  ويتن�ف�ض 
منذ  االوىل  االن��ت��خ���ب���ت  ه���ذه  يف  ال��رج���ل 
االوروب���ي يف  االحت����د  دخ��ول روم�ني� اىل 

الع�م 2007.
الدورة  اج��راء  قبل  الف�ئز  اع��الن  يتوقع  وال 
ال��ث���ن��ي��ة يف ال�����ص���د���ض م��ن ك���ن��ون ال��ث���ين/

دي�صمرب املقبل.
واظهرت ا�صتطالع�ت الراأي وجود مر�صحني 
اوفر حظ� هم� الرئي�ض املنتهية واليته تراي�ن 
جمل�ض  ورئ��ي�����ض  مي��ني(  )و���ص��ط  ب��صي�صكو 
مري�صي�  الدميقراطي  اال���ص��رتاك��ي  ال�صيوخ 
جيوان�. ومنحتهم� اال�صتطالع�ت م� بني 30 
ال��دورة االوىل  و32 ب�ملئة من اال�صوات يف 
الليربايل  املر�صح  عن  كبري  ب�صوط  متقدمني 

كرين انطوني�صكو.
االنتخ�ب�ت  يف  امل�ص�ركة  تكون  ان  ويتوقع 
بن�صبة متدنية عن 50% فيم� يعرب العديد من 
ال�صي��صة  من  املهم"  "خيبة  عن  الروم�نيني 
بعد 20 ع�م� على �صقوط الدكت�تور ال�صيوعي 

نيكوالي ت�ص�و�صي�صكو.
ولتعبئة الن�خبني يراهن جيوان� وب��صي�صكو 
وكالهم� يف العقد اخل�م�ض وع�صوان �ص�بق�ن 

يف احلزب ال�صيوعي، على مت�يز ا�صلوبهم�.
ن��ف�����ص��ه ب�نه  ي�����ص��ف  ب������ص��ي�����ص��ك��و  ف���رتاي����ن 
يف  خ�صومه  مل��واج��ه��ة  م�صتعد  "من��صل" 
يتهمه  الذي  الدميقراطي  اال�صرتاكي  احلزب 

ب�ل�صعي اىل خدمة م�ص�حلهم.
ال��ب��الد يف االحت����د  وه���و يفخر ب���ن��ه ادخ���ل 
ر�صمي�  دان  م��ن  اول  ك���ن  وب���ن��ه  االوروب����ي 

جرائم ال�صيوعية.
"حتديث" الدولة التي  وركز يف حملته على 
متر خ�صو�ص� براأيه بخف�ض عدد الربمل�نيني.
فران�ض  ل��وك���ل��ة  ك��ري�����ص��ت��ي���ن  امل��ح��ل��ل  وق�����ل 
ب��صي�صكو  ق���م  االوىل  واليته  "خالل  بر�ض 
ا�صرتاتيجية  م��ن  م���  لكن  ج��ي��دة  مب��ب���درات 
لتنفيذه�. وعليه ان يت�ص�ءل مل�ذا وجد نف�صه 

معزوال مت�م�" على ال�ص�حة ال�صي��صية.
يف امل��ق���ب��ل ي��ق��دم م��ري���ص��ي��� ج��ي��وان��� وزي���ر 
 2004 اىل   2000 م��ن  اال���ص��ب��ق  اخل���رج��ي��ة 
على  ال��ق���در  احلوار"  "رجل  ان��ه  على  نف�صه 
اليه�  ا�ص�ء  التي  روم�ني�"  وح��دة  "اع�دة 

من�ف�صه على حد قوله.
اثن�ء من�ظرة  ال�صورة مل يتوان  ولدعم هذه 
وحيدة بني املر�صحني م�ص�ء اجلمعة عن تقدمي 

الورد االحمر اىل زوجتي من�ف�صيه  ب�قة من 
تراي�ن ب��صي�صكو وكرين انتوني�صكو.

وق�ل جيوان� لفران�ض بر�ض "ينبغي ان يكون 
�صتة  من  االزم��ة  ملواجهة  ح�زمة  خطة  لدين� 
اىل 12 �صهرا من خالل اطالق الدولة م�صروع 
للمتزوجني  اجتم�عية  مل�ص�كن  كبري  ب��ن���ء 

ال�صب�ن على �صبيل املث�ل".
اال ان املحلل ال�صي��صي دانييل ب�ربو يرى ان 
مر�صح احلزب اال�صرتاكي الدميقراطي "يقدم 

مقرتح�ت غري واقعية من الن�حية امل�لية".
�صيواجهه�  ال��ت��ي  االوىل  ال��ت��ح��دي���ت  واح���د 
ال��رئ��ي�����ض امل��ق��ب��ل ���ص��ي��ك��ون اع�������دة ار����ص����ء 
على  احل�صول  بغية  ال�صي��صي  اال�صتقرار 
ملي�ر   20 بقيمة  م�ص�عدة  م��ن  ث�لثة  دف��ع��ة 
يورو منحه� �صندوق النقد الدويل واالحت�د 

االوروبي والبنك الدويل.
بت�صكيل  خ�صو�ص�  مرهونة  الدفعة  وه��ذه 
حكومة جديدة لتحل مك�ن احلكومة امل�صتقيلة 

برئ��صة اميل بوك.
�صري  حكومية  غ��ري  منظمة   20 و���ص��رتاق��ب 

االنتخ�ب�ت االحد.
ب�خل�صو�ض  اهتم�مهم  املراقبون  و�صريكز 
على مك�تب االقرتاع "اخل��صة" التي اقيمت 
يف حمط�ت النقل او امل�صت�صفي�ت لال�صخ��ض 

الذين يتواجدون بعيدا جدا من من�زلهم.
وق�ل تقرير لبعثة منظمة االمن والتع�ون يف 
اوروب� يف بوخ�ر�صت "رغم اتخ�ذ اجراءات 
ك�مريات  ن�صب  منه�  الت�صويت  تكرار  لعدم 
عن  اع��رب��وا  املتحدثني  بع�ض  ف���ن  م��راق��ب��ة، 

قلقهم من حدوث خم�لف�ت رغم كل ذلك".

رئ��ي�����س��ه��م  ي��ن��ت��خ��ب��ون  ال����روم����ان����ي����ون   .. ال����ي����وم 
مليون   18 م���ن  اك��ث�����ر  دع���ي   
رئي�شهم  لن��ت��خ��اب  روم����اين 
يف  الح��د  �شنوات  خم�س  مل��دة 
لهذا  بالن�شبة  حا�شم  اق��راع 
النكما�س  يف  ال��غ��ارق  ال��ب��ل��د 
ويعاين من ازمة �شيا�شية حادة 
اوا�شط  احلكومة  �شقوط  منذ 

ت�شرين الول.

وزير �خلارجية �لكويتي يف طهر�ن.. )�أ. ف. ب(

وا�سنطن تاأمل يف قبول طهران ملقرتح تخ�سيب اليورانيوم
اإيران جتري مناورات حلماية من�شاتها النووية

بكني/ الوكالت 
لقي 31 �صخ�ص� على االقل حتفهم يف 
للفحم  منجم  يف  ام�ض  وق��ع  انفج�ر 
احل�صيلة  لكن  ال�صني  ���ص��رق  �صم�ل 
هن�ك  ي��زال  ال  الن��ه  لالرتف�ع  مر�صحة 
ع�صرات اال�صخ��ض ع�لقني داخله على 
و�ص�ئل  بح�صب  م��رت  خم�صمئة  عمق 
واعلن  ال�صينية.  الر�صمية  االع���الم 
 82 ان  ال�صيني  الر�صمي  التلفزيون 
منجم  يف  ع�لقني  ي��زال��ون  ال  �صخ�ص� 
اثنتي  م��ن  اك���ر  ب��ع��د  ك�صينك�صينغ 

ع�صرة �ص�عة من الك�رثة.
وقد وقع االنفج�ر ال�صبت عند ال�ص�عة 
)18،30 ت  املحلي  ب�لتوقيت   02،30
يف  ع�مال   528 ك���ن  حني  اجلمعة(  غ 
اقليم  يف  هيغ�نغ  من  القريب  املنجم 
الدارة  بي�ن  بح�صب  هيلونغجي�نغ، 

امن العمل احلكومية.
اىل 11  ت�صري  زالت  م�  االدارة  وهذه 
االع���الم  و���ص���ئ��ل  اع��ل��ن��ت  فيم�  قتيال 

ال�صينية الر�صمية 31 قتيال.
وق����د مت��ك��ن��ت غ���ل��ب��ي��ة ال���ع���م����ل من 

اخلروج.
وذكرت وك�لة انب�ء ال�صني اجلديدة ان 
ن�ئب رئي�ض الوزراء زه�نغ ديجي�نغ 
على  لال�صراف  امل��ك���ن  اىل  �صيتوجه 
عملي�ت االنق�ذ يف هذه البلدة القريبة 

من احلدود مع رو�صي�.

واملنجم الذي ينتج 1،45 مليون طن 
للمجموعة  الفحم هو ملك  �صنوي� من 
الع�مة هيلوغجي�نغ لونغم�ي م�ينينغ 
الع��صمة  ه���رب��ن  يف  م��ق��ره���  ال��ت��ي 
املجموعة  ه���ذه  وت��ق��دم  االق��ل��ي��م��ي��ة. 
ن��ف�����ص��ه��� ع��ل��ى ان��ه��� ال�����ص��رك��ة االوىل 
للفحم يف �صم�ل �صرق ال�صني. وتقول 
"ان  االل��ك��رتوين  موقعه�  على  اي�ص� 
 2009 يف  �صنفت  م�ينينغ  لونغم�ي 
يف املرتبة الث�نية ع�صرة بني اكرب مئة 
�صركة كربى ملن�جم الفحم يف ال�صني 
حجم  حيث  من  ال�ص�بعة  املرتبة  ويف 
هذا  حجم  تو�صيح  ب���دون  انت�جه�، 

االنت�ج ب�الرق�م.
املن�جم  يف  ب��ك��رة  احل����وادث  وت��ق��ع 
ال�صينية خ�صو�ص� من�جم الفحم حيث 
لقي اكر من 3200 ع�مل حتفهم الع�م 
امل��صي بح�صب االح�ص�ءات الر�صمية 
التي تعتربه� منظم�ت اقل بكثري من 

العدد احلقيقي.
م�صتهلكي  ك��ب���ر  م���ن  ال�����ص��ني  وت��ع��د 
لتحديث  �صنوات  منذ  وت�صعى  الفحم 
انبع�ث�ت  �صبط  اجل  من  القط�ع  هذا 
الذي  امليث�ن  غ�ز  خ�صو�ص�  الغ�زات 

يعترب ملوث� وخطرا للغ�ية.
نحو  ع���م  ك��ل  احلكومة  تر�صد  لذلك 
للمن�جم  ك�ع�ن�ت  يورو  مليون  مئتي 
تكنولوجي�ت  اعتم�د  اىل  واجت��ه��ت 

موؤخرا  ق���ل  م���  على  امليث�ن  اللتق�ط 
لوك�لة فران�ض بر�ض هوانغ �صينغ�صو 
حول  ل��الع��الم  ال�صيني  املعهد  مدير 
لو�ص�ية  خ��صعة  منظمة  وهو  الفحم 
للق�دة  ال��ن�����ص��ح  وت���ق���دم  احل��ك��وم��ة 

ال�صي��صيني يف هذا املج�ل.
واطلقت ال�صلط�ت املركزية اي�ص� قبل 
الغالق  وا�صعة  حملة  �صنوات  ب�صع 
ال�صرعية  غ���ري  ال�����ص��غ��رية  امل��ن���ج��م 
بغ�لبيته� وحيث تقع معظم احلوادث 
يعمل  يزال  ال  منه�  عددا  لكن  الق�تلة. 

ب�صبب ف�ص�د ال�صلط�ت املحلية.
ارتي�حه�  ع��ن  ع��ربت  ال�صلط�ت  لكن 
ل��ل��رتاج��ع ال��ت��دري��ج��ي ل��ل��ح��وادث يف 

ال�صنوات االخرية.
وتفيد االح�ص�ءات التي ن�صره� موقع 
�صخ�ص�   1888 ان  العمل  ام��ن  ادارة 
يف  وايلول  الث�ين  ك�نون  بني  قتلوا 

من�جم الفحم ال�صينية.
ويف مطلع ت�صرين الث�ين اكد رئي�ض 
ادارة امن العمل ليو لني لوك�لة انب�ء 
الوفي�ت  ع���دد  ان  اجل���دي���دة  ال�����ص��ني 
اال�صهر  على مدى  بنحو %24  تراجع 
ب�لوترية  ال��ع���م  م��ن  االوىل  الت�صعة 

ال�صنوية لكن بدون ان يقدم اي رقم.
امل�������ص���وؤول ان ع��دد  وا�����ص�����ف ه����ذا 
احلوادث تراجع اي�ص� بن�صبة %19،4 

خالل الفرتة نف�صه�.

31 قتيال بحادث انفجار يف منجم فحم �سمال 
�سرقي ال�سني 

روما/ اف ب
 اف����دت و���ص���ئ��ل االع���الم االي��ط���ل��ي��ة ام�ض 
نقال عن �صرطة مك�فحة ال�صغب عن اعتق�ل 
ب�ك�صت�نيني اثنني يف ايط�لي� بتهمة ار�ص�ل 
اموال اىل ا�صخ��ض �ص�لعني يف اعتداءات 
وك�ن   .2008 الث�ين  ت�صرين  يف  بومب�ي 
بتهمة  اي�ص�  اوقف�  ال��ل��ذان  الب�ك�صت�ني�ن 
ق�نونية"  غ��ري  م�لية  "بن�ص�ط�ت  ال��ق��ي���م 
اخل�رج  اىل  اأموال  لتحويل  وك�لة  يديران 
و���ص��ع��ت حت��ت احل��را���ص��ة ال��ق�����ص���ئ��ي��ة يف 
بري�صكي� )�صم�ل(. وي�صتبه بح�صب �صرطة 
مبلغ�  دفع�  املوقوفني  ب�ن  ال�صغب  مك�فحة 
وك�لته�،  ع��رب  م�صتع�ر  ا�صم  حت��ت  مقدم� 
مبنفذي  ات�ص�ل  على  اأ�صخ��ض  ا�صتخدمه 
�صرطة  وف��ت��ح��ت  ب���وم���ب����ي.  اع����ت����داءات 

مك�فحة ال�صغب التحقيق يف ك�نون االول/
مكتب  م��ن  معلوم�ت  على  ب��ن���ء  دي�صمرب 
بي  )اف  االم��ريك��ي  ال��ف��درايل  التحقيق�ت 
اي( وال�صلط�ت الهندية وهي جتريه حتت 
ا�صراف الني�بة الع�مة يف بري�صكي� واجهزة 
مع  وب�لتع�ون  االيط�لية  االره�ب  مك�فحة 
من  م�صلحة  امل�لية. وك�نت وحدة  ال�صرطة 
ع�صرة افراد ه�جمت بني 26 و29 ت�صرين 
م��واق��ع يف  ع���دة  ال��ث���ين/ن��وف��م��رب 2008 
الع��صمة االقت�ص�دية الهندية بينه� فندق�ن 
قتيال   166 وق���وع  اىل  ادى  م���  ف��خ��م���ن، 
واكر من 300 جريح. وحذر ق�ئد �صرطة 
ا.ن.  الهند  غ��رب  �صم�ل  مه�ر�صرتا  والي��ة 
روي موؤخرا من ان بومب�ي تبقى معر�صة 

العتداءات اره�بية.

توقيف باك�ستانيني يف اإيطاليا 
ل�سلتهم باعتداءات بومباي

تريانا/ اف ب 
ون��واب  املع�ر�صة  ن��صطي  م��ن  م��ئ���ت  وا���ص��ل   
احلزب اال�صرتاكي التظ�هر ليل اجلمعة ال�صبت 
بتزوير  املتهمة  االلب�نية  احلكومة  مقر  ام����م 

نت�ئج االنتخ�ب�ت الت�صريعية يف 28 حزيران.
احلزب  زعيم  بقي�دة  املع�ر�صة  ان�ص�ر  وق�صى 
اال�صرتاكي ايدي رام� الليل يف خيم ن�صبت على 
طول اجل�دة الرئي�صية حيث يوجد مقر احلكومة 
االلب�نية يف تريان�، على م� اف�دت وك�لة فران�ض 

بر�ض.

االحتج�ج�ت  �صت�صتمر  التي  ال�ص�حة  واحيطت 
فيه� حتى م�ص�ء االحد ب�ص��ص�ت عمالقة تعر�ض 
عليه� افالم وث�ئقية �صد حكومة رئي�ض الوزراء 
عليه�  ك��ت��ب  والف��ت���ت  بري�ص�  ���ص���ل��ح  االل��ب���ين 

�صوتي؟" االقرتاع" و"اين  �صن�ديق  "افتحوا 
وق�ل رام� ال�صبت متوجه� اىل ان�ص�ره "نريد اأن 
او  �صراوؤه�  ميكن  ال  الت�صويت  حرية  ان  نثبت 
بيعه� او امل�ص�ومة عليه�" موؤكدا ان املتظ�هرين 
االحتج�جية  حركتهم  موا�صلة  على  م�صممون 
فرز  اج��راء  على  توافق  ال  احلكومة  ان  "ط�مل� 

جديد لال�صوات".
ويوا�صل اال�صرتاكيون الذين ف�زوا ب65 مقعدا 
بح�صول  التنديد  ال��ربمل���ن  يف   140 ا���ص��ل  م��ن 
يف  م��ق���ع��ده��م  �صغل  راف�����ص��ني  ت��زوي��ر  عملي�ت 
اال�صوات  فرز  مبع�ودة  يط�لبون  وهم  الربمل�ن 

يف بع�ض الدوائر االنتخ�بية.
وق�ل رام� وهو رئي�ض بلدية تريان� "اإن مل يعيدوا 
فتح �صن�ديق االقرتاع، ف�صرف�ض اجللو�ض يف 
بحزم  احتج�جن�  و�صنوا�صل  ال��ربمل���ن  مق�عد 

حتى رحيل بري�ص� وتنظيم انتخ�ب�ت مبكرة".

وك�ن االف من ان�ص�ر املع�ر�صة تظ�هروا م�ص�ء 
الذي  بري�ص�  حكومة  �صد  ت��ريان���  يف  اجلمعة 

يرف�ض التج�وب مع مط�لب املع�ر�صة.
وق�ل بري�ص� اخلمي�ض يف الربمل�ن "لن يع�د فتح 
اي مك�ن على  االق��رتاع ال هن� وال يف  �صن�ديق 

وجه االر�ض وال يف ال�صم�ء".
اوروب� عن  االمن والتع�ون يف  واف�دت منظمة 
مع  الب�ني�،  يف  االنتخ�بية  العملية  يف  حت�صن 
االنتخ�ب�ت  �صري  يف  "خم�لف�ت"  اىل  اال���ص���رة 

الت�صريعية.

امل��ع��ار���س��ة الأل��ب��ان��ي��ة ت��وا���س��ل ال��ت��ظ��اه��ر يف ت��ران��ا 

كراكا�س / الوكالت 
عن  ب�صدة  �ص�فيز  هوغو  الفنزويلي  الرئي�ض  داف��ع 
مواطنه املتهم ب�الره�ب ك�رلو�ض )وا�صمه احلقيقي 

ايليت�ض رامرييز �ص�ن�صيز( امل�صجون يف فرن�ص�.
"من��صل ثوري" ه�م  وو�صف �ص�فيز ك�رلو�ض ب�نه 

قدم الدعم للق�صية الفل�صطينية.
الرئي�ض  ق�����ل  اجل��م��ع��ة  ل��ي��ل��ة  ل���ه  خ���ط����ب  وخ�����الل 
"ادافع عنه، وال يهمني م� يقولونه غدا  الفنزويلي: 

يف اوروب�".
مع  ال�صبعيني�ت  يف  ذاع  ك���رل��و���ض  �صيت  وك����ن 
واالغتي�الت  التفجريات  من  ب�صل�صلة  ا�صمه  ارتب�ط 

واختط�ف الره�ئن.
ويق�صي عقوبة ال�صجن يف فرن�ص� مدان� بقتل اثنني 
من عمالء املخ�برات الفرن�صية ومتع�ون معهم� ع�م 

.1975
عدة  من  اال�صرتاكيني  ال�صي��صيني  ام���م  كلمته  ويف 
لكن  اره�بي،  ب�نه  يتهمونه  "انهم  �ص�فيز:  ق�ل  دول 

ك�رلو�ض ك�ن حق� من��صال ثوري�".
عدد  عن  اي�ص�  كلمته  يف  الفنزويلي  الرئي�ض  ودافع 
من الزعم�ء الذين ق�ل ان الع�مل ي�صفهم زورا ب�نهم 
موغ�بي  روبرت  زميب�بوي  رئي�ض  مثل  "ا�صرار"، 

والرئي�ض االيراين حممود احمدي جن�د.
من  متعجب�  ب���الخ��وي��ن  ال��رج��ل��ني  �ص�فيز  وو���ص��ف 

االته�م�ت الغربية لهم�.
ب�نه  ال�����ص���ب��ق  يف  ك���رل��و���ض  و���ص��ف  �ص�فيز  وك����ن 
يف  ر�ص�لة  له  ار�صل  ان��ه   1999 ع���م  واك��د  �صديق، 

�صجنه ردا على ر�ص�لة منه.
وك�ن ك�رلو�ض اعتقل يف ال�صودان ع�م 1994 ونقل 

اىل فرن�ص� حيث حكم عليه بعد ثالث �صنوات.
ومل ي�صر �ص�فيز اىل االته�م�ت املوجههة لك�رلو�ض، 

لكنه ق�ل انه يدفع ثمن دعمه للفل�صطينيني.
يف  ا�صرائيل  م��ع  عالق�ته�  قطعت  فنزويال  وك���ن��ت 
ين�ير احتج�ج� على الهجوم الع�صكري اال�صرائيلي 

على قط�ع غزة.

�سافيز يدافع عن كارلو�س وموغابي وجناد

لندن / الوكالت 
ق�ل وزير اخل�رجية الربيط�ين ديفيد مليب�ند اإن احلكومة االفغ�نية احل�لية �صتنه�ر 
يف غ�صون ا�ص�بيع اذا ان�صحبت القوات االجنبية الت�بعة حللف �صم�ل االطل�صي من 
الغ�ردي�ن  �صحيفة  ال�صبت  ام�ض  ن�صرته�  ت�صريح�ت  يف  مليب�ند  وق�ل  االآن.  البالد 
الربيط�نية اإن م�صلحي ط�لب�ن �صيدحرون القوات االفغ�نية ب�صرعة اذا قرر املجتمع 
الدويل �صحب قواته من افغ�ن�صت�ن. وق�ل الوزير الربيط�ين: "اذا ان�صحبت القوات 
 - واحد  ا�صبوع  او  �ص�عة،   24 او  دق�ئق،  خم�ض   - املدة  تخت�روا  ان  فلكم  الدولية، 
للمق�ومة  ا�صتعدادا  تبدي  التي  االفغ�نية  القوات  تلك  �صيدحرون  امل�صلحني  ولكن 
اإنه  ق�ل  قد  كرزاي  ح�مد  االفغ�ين  الرئي�ض  ال�صفر." وك�ن  نقطة  اىل  اآنئذ  و�صنعود 
يتوقع ان تتمكن القوات االفغ�نية من ب�صط �صيطرته� على البالد يف غ�صون خم�ض 
ط�مل�  افغ�ن�صت�ن  يف  للبق�ء  م�صتعدة  الدولية  القوات  اإن  فق�ل  مليب�ند،  ام�  �صنوات. 
اال�صطن�عية  الزمنية  اجل��داول  "اإن  الربيط�ين:  امل�صوؤول  وق�ل  لذلك.  ح�جة  هن�ك 
ال تريح اال اعداءن�." وك�ن رئي�ض احلكومة الربيط�نية غوردون براون قد ق�ل يف 
جمل�ض العموم بلندن يف اال�صبوع امل��صي اإن بريط�ني� ملتزمة بتحقيق اهدافه� يف 
من  املتن�مية  والدعوات  قواته�  �صفوف  يف  اخل�ص�ئر  عدد  ارتف�ع  رغم  افغ�ن�صت�ن 

ج�نب الراأي الع�م لالن�صح�ب.

�شان بطر�شبورغ / الوكالت 
فالدميري  الرو�صي  ال���وزراء  رئي�ض  اع��رب 
ال�����ص��ب��ت ع���ن دع��م��ه لدعوة  ب��وت��ني ام�����ض 
حتديث  اىل  مدفيديف  دمي���رتي  الرئي�ض 
كل  رغبة  "تعك�ض"  انه�  معتربا  االقت�ص�د، 
بوتني يف خط�ب يف  وق�ل  املجتمع.  ابن�ء 
املوحدة،  رو�صي�  حلزبه،  ال�صنوي  املوؤمتر 
ان  ثقة  على  "اين  بطر�صبورغ  ���ص���ن  يف 
هذه الدعوة تعك�ض رغبة كل ابن�ء املجتمع 
الرو�صي". وك�ن دميرتي مدفيديف دع� يف 
الث�ين ع�صر من ت�صرين الث�ين اىل حتديث 

رو�صي� يف العمق على ا�ص�ض دميوقراطية، 
حم�ولة  اي  م��ن  نف�صه  ال��وق��ت  يف  حم���ذرا 

ا�صتقرار" البالد. "لزعزعة 
"ان  االم��ة  اىل  خط�ب  يف  مدفيديف  وق���ل 
بلدن� بح�جة يف القرن احل�دي والع�صرين 
�صتكون  العمق.  ويف  �ص�مل  حتديث  اىل 
و�صتبنى  ت�ريخن�  م�صبوقة يف  خطوة غري 

على قيم وموؤ�ص�ص�ت الدميوقراطية".
وا�ص�ف ان رو�صي� منعت من مك�فحة االزمة 
االقت�ص�دية بفع�لية ب�صبب تبعيته� لت�صدير 

املواد االولية التي انه�رت ا�صع�ره�. 

مليباند: حكومة اأفغان�ستان 
�ستنهار �سريعا اإذا ان�سحب الناتو

بوتني يدعم دعوة مدفيديف 
اإىل حتديث القت�ساد الرو�سي 


