
كابول / اف ب
يف  املقبلة  الت�شريعية  االن��ت��خ��اب��ات  ارج��ئ��ت 
ب�شبب  ايلول  الثامن ع�شر من  افغان�شتان اىل 
وحركة  ايار  يف  لوج�شتيا  تنظيمها  ا�شتحالة 

التمرد التي تتو�شع.
يف  الفغان�شتان  رئي�شا  انتخابه  اع��ادة  ومنذ 
 ، اآب  انتخابات �شهدت عمليات تزوير يف 20 

يواجه حميد كرزاي انتكا�شة بعد اخرى.
لديه  لي�شت  االق��راع  من  ا�شهر  خم�شة  وبعد 
مل  الوطنية  اجلمعية  ان  اذ  مكتملة  حكومة 
توافق �شوى ب�شعوبة على 14 من 25 وزيرا 

اقرحهم. 
 28 يف  �شيتوجه  ال�شعبة  الظروف  هذه  ويف 
لندن حل�شور موؤمتر حول  الثاين اىل  كانون 
مايل  دعم  على  للح�شول  افغان�شتان  م�شتقبل 

وم�شاعدة يف مكافحة التمرد.
امل�شتقلة  االفغانية  االنتخابية  اللجنة  واعلنت 
التي  الثانية  الت�شريعية  االنتخابات  ان  االحد 
تنظم منذ �شقوط حركة طالبان يف 2001 مت 

ارجاوؤها اىل 18 ايلول.
وكان من املقرر اجراء هذه االنتخابات يف 22 

ايار. 
وقال ف�شل احمد مناوي احد كبار امل�شوؤولني 
يف اللجنة ان اللجنة »قررت، ب�شبب م�شكالت 
اال�شتقرار  وع���دم  واالم���ن  بالتمويل  تتعلق 
العملية  ولتح�شني  اللوج�شتية  والتحديات 

يف  االنتخابات  تنظيم  البالد  يف  االنتخابية 
18 ايلول 2010«.

تنظيم  ���ش��ع��وب��ة  اىل  ب��ذل��ك  م��ن��اوي  وي�����ش��ر 
من  كبر  ح��د  اىل  حم��روم  بلد  يف  انتخابات 
البنى التحتية ويف الربد القار�س. وقد �شهدت 
املر�شحني  وحت��رك��ات  االنتخابية  احل��م��الت 
هذا  يف  اجل��وي��ة  االح���وال  ب�شبب  �شعوبات 

البلد اجلبلي.
التي  التمرد  حركة  ان  يبدو  اخ��رى،  جهة  من 

تدريجيا  متتد  اجلنوب،  يف  حم�شورة  كانت 
وو�شلت خ�شو�شا اىل ال�شرق وال�شمال.

االول  كانون  نهاية  قالت يف  وكانت احلكومة 
 22 يف  االق����راع  تنظيم  ع��ل��ى  م�شممة  ان��ه��ا 
ا�شتمرت  ما  اذا  متويلها  وحتى   ،2010 اي��ار 
اال�شرة الدولية التي ت�شعر بخيبة امل ب�شبب 
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ش��ي��ة امل��ث��رة ل��ل��ج��دل، يف 

االمتناع عن الدفع.
جترى  ان  على  االف��غ��اين  ال��د���ش��ت��ور  وين�س 

و60   30 بني  ت��راوح  ف��رة  قبل  االنتخابات 
يوما من انتهاء مدة املجل�س احلايل وهي 22 

حزيران 2010.
ال���ن���واب  ك����ان  اذا  م���ا  ال��ل��ج��ن��ة  ت��و���ش��ح  ومل 
�شيوا�شلون العمل بعد انتهاء واليتهم ر�شميا 

حتى تنظيم االنتخابات.
جرت  ال�شابقة  الت�شريعية  االنتخابات  وكانت 

يف ايلول 2005.
اآخران )رئا�شيان يف 2004  وجرى اقراعان 

و2009( يف افغان�شتان منذ التدخل الع�شكري 
الدويل الذي طرد طالبان من احلكم يف نهاية 
2001 واقام حكومة موالية للغرب يف كابول 

تدعمها قوات اجنبية.
وم��ول��ت اال���ش��رة ال��دول��ي��ة ك��ل ه��ذه العمليات 
املتحدة  ال��والي��ات  وخ�شو�شا  االنتخابية، 

واالمم املتحدة.
رافقها  ال��ت��ي  الرئا�شية  االن��ت��خ��اب��ات  وكلفت 
مليون   300 امل��ا���ش��ي  اآب  يف  ب��ل��دي  اق����راع 

دوالر.
عمليات  �شهدت  التي  اآب   20 انتخابات  وبعد 
وهجمات  �شئيلة  وم�شاركة  وا�شعة  ت��زوي��ر 
الدبلوما�شيون  ع���رب  امل���ت���م���ردون،  ���ش��ن��ه��ا 
ان  م��ن  خماوفهم  ع��ن  الغربيون  وامل��راق��ب��ون 

جترى االنتخابات املقبلة يف اجواء مماثلة.
املتحدة  االمم  ممثلية  داخل  اخلالفات  وكانت 
مفتوح  ن����زاع  خ���الل  م��ن  ك�شفت  ك��اب��ول  يف 
بير  االمركي  الهيئة  يف  الثاين  الرجل  بني 
بغ�س  اي��دي  كاي  رئي�شه  اتهم  ال��ذي  غالربيث 

النظر عن عمليات التزوير.
واخرا اعلن فوز كرزاي يف الثاين من ت�شرين 
الثاين يف االقراع بعد ان�شحاب خ�شمه عبد 
الله قبل الدورة الثانية. ويف الوقت  الله عبد 
نف�شه عززت الدول الغربية �شغطها على حميد 
كرزاي وطالبت با�شالحات ومبكافحة الف�شاد 

فعليا.
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حممد مزيد

ك�شمري .. والقنبلة 
املوقوتة

االحتجاجات التي انطلقت يف ك�شمر الهندية  ام�س ب�شبب 
مقتل ال�شاب القروي امل�شلم م�شتاق احمد ت�شر بو�شوح 
الك�شمري  ال�شطر  ه��ذا  يف  الطائفي  التوتر  اج��واء  اىل 
املتنازع عليه بني الهند والباك�شتان ، قتل ال�شاب على يد 
القوات الهندية التي ت�شيطر على هذا ال�شطر ، وفيما بقيت 
اال�شباب التي ادت اىل مقتله جمهولة ، انطلق االهايل يف 
باحلرية  الهندية  ال�شلطات  يطالبون  امل�شلمة  املقاطعة 
لكونهم االغلبية القاطنة فيها حيث توؤكد التقارير اأن  80 
ما  ، وغالبا  الهندو�س  ال�شكان م�شلمون و20% من  % من 
حت�شل توترات ت�شحن االجواء تنتهي يف نهاية االمر اىل 

االقتتال كما ح�شل ذلك يف احداث �شابقة .
اأن طلب احلرية التي تظاهر من اجلها ال�شكان ال�  ) 80 % 
( من وجهة نظر املراقبني واملحللني طلب مقبول وواقعي 
فرات  يف   ، والباك�شتانية  الهندية  احلكومتان  و�شعت   ،
 ، املنا�شبة  احللول  لو�شع  توافقي  خمرج  اليجاد  ما�شية 
دائما برغبة االهايل يف  انه ي�شطدم  ، غر  امل�شكلة  لهذه 
الباك�شتاين  ال�شطر  يف  ال�شاأن  هو  كما  الهندي  ال�شطر 
باالنف�شال ، وتتعار�س هذه امل�شاألة مع اجندة احلكومة 
خ�شية  ينف�شل  ان  الهندي  ل�شطرها  التريد  التي  الهندية 

االبتالع التدريجي من قبل ال�شطر الباك�شتاين .
 " منطقة  ه��ي  ك�شمر  ان  اىل  اجل��غ��راف��ي��ة  ذاك���رة  ت�شر 
والوديان  اجلبال  من  فيها  ما  بجمال  " ت�شاهي  خ�شراء 
فانها  ولذلك   ، جماال  العامل  بقاع  اكرث  املعلقة  واجلنائن 
جيدا  ا�شتثمارها  يتم  مل  التي    ، لل�شياحة  ق��دم  م��وط��ئ  
الطبيعة  منها  وواح��دة  تعر�شها  التي  امل�شكالت  ب�شبب 
الدميغرافية لل�شكان والتنوع فيها ، ولذلك الت�شمح الهند 
بانف�شالها كما الت�شمح الباك�شتان اي�شا ، واالخرة جتد 
احلق يف  مطالبتها بال�شطر املقتطع  لتدين �شكانها بالدين 

اال�شالمي .
يجعل  ما  غالبا  لها  العائد  ال�شطر  على  الهند  هيمنة  اأن 
معر�شون  امل�شلمة  او  الباك�شتانية  اال�شول  من  ال�شكان 
يعد   ، االم��ر  وه��ذا   ، بنواياهم  والت�شكيك  امل�شاءلة  اىل 
املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  النا�شطة  اجلمعيات  قبل  من 
ولقد   . للحريات  وم�����ش��ادرة  االإن�����ش��ان  حلقوق  ا�شتالبا 
ب�شرورة  الباك�شتاين  العمق  داخل  يف  جمعيات  افا�شت 
ال�شلطات  قبل  من  ال�شكانية  الغالبية  مطالب  توؤخذ  ان 
ا�شاليب  ايجاد  وحماولة  االعتبار  بعني  احلاكمة  الهندية 

تنزع فتيل املواجهة اليومية املتوترة .
اثرها  على  انطلق  حادثة  اول  لي�س  احمد  ال�شاب  مقتل 
�شطر  يف  ال��ه��ن��دي  الع�شكري  ال��وج��ود  �شد  املحتجون 
اجلمال  غم�شت  ق��د  اح��داث��ا  ه��ن��اك  ب��ل   ، الهندي  ك�شمر 
ان  يجب  ك��ان  وق��ت  يف   ، بالدم  ك�شمر  الر���س  الطبيعي 
جمال  م��ن  فيها  م��ا  بقدر   ، ال��ع��امل  م��ن  البقعة  ه��ذه  تكون 
االإن�شان  التي جتعل   ، النفو�س  فيها من جمال   ، الطبيعة 
القاطن يعي�س �شنوات حياته  ، من دون ان يتعر�س اىل 

امل�شاءلة والت�شكيك به .
يلتفت  مل  ال�شابق  يف  وقعت  احداثا  ان  الذاكرة  لنا  تنقل 
اليها الطرفان الهندي والباك�شتاين ، ولكن من الغريب ان 
معاجلتها  ميكن  الراهنة،  الب�شيطة  االجتماعية  االحداث 
بالطرق ال�شلمية ، ا�شبحت تتحول اىل الت�شاحن والتوتر 
بني �شكان االر�س الواحدة ، وهنا ، البد من اال�شارة اىل 
ما ابقاه الربيطانيون ، قبل منح الهند ا�شقاللها ، من تركة 
ثقيلة ، بني اجلارتني ، ينوءان بحملها على مدار الزمان 
ان  اأي وقت ميكنها  قنبلة موقوتة، يف  ان تكون  ، وتكاد 

تنفجر بني الطرفني لتوؤدي، اإىل الكارثة.
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بور او برن�س/ اف ب 
وقال ويزموند اك�شانتو�س انه متكن من البقاء 
على قيد احلياء بني انقا�س حمل البقالة حيث 
بع�س  وتناول  الكوكاكوال  ب�شرب  يعمل،  كان 
ق�ش�س  م��ن  واح���دة  يف  الب�شيطة،  اال���ش��ي��اء 
بحياة  اودت  التي  الكارثة  يف  القليلة  االم��ل 

اكرث من 112 الف �شخ�س.
االف  جتمع  فيما  اك�شانتو�س  ان��ق��اذ  وج���اء 
الناجني وهم يبكون امام الكاتدرائية املدمرة 
ا�شاقفة  رئي�س  جنازة  لت�شييع  العا�شمة  يف 

بور او برن�س يف مرا�شم موؤثرة.
حت���دث اك�����ش��ان��ت��و���س ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
االنقاذ  ف��رق  اليها  نقلته  التي  امل�شت�شفى  من 

والبحث الفرن�شية واالمركية واليونانية.
وقال �شقيق اك�شانتو�س ان ال�شرطة منعته من 
االقراب من املتجر الكائن يف منطقة خطرة 
فريق  ا���ش��رت��ه  واب��ل��غ��ت  ن��ه��ب.  اع��م��ال  �شهدت 
انقا�س  بني  �شراخه  �شماع  عن  يوناين  انقاذ 

املتجر.
وقال رئي�س فريق االنقاذ الفرن�شي اللفتنانت 

انها  القول  »ميكن  رينو  كري�شتوف  كولونيل 
معجزة حقا وناأمل اال تكون االخرة«.

ان  �شاعات  قبل  اك��دت  املتحدة  االمم  وكانت 
احلكومة الهايتية اعلنت اجلمعة وقف اعمال 
الركيز  االغاثة  لعمال  ليتاح  واالنقاذ  البحث 
 600 لنحو  الغاثة  ا�شا�شية  م��واد  تاأمني  على 

الف �شخ�س �شردهم الزلزال.
لكن اكرث من �شتني فريق اغاثة اجنبي وا�شلوا 
من  متكنوا  كانوا  ان  بعد  ناجني  عن  البحث 
منذ  املدينة  انقا�س  بني  �شخ�شا   132 انقاذ 

كارثة 12 كانون الثاين/يناير.
واجلمعة مت انقاذ م�شنة يف الرابعة والثمانني 
االثنان  الثانية والع�شرين. ويرقد  و�شاب يف 
الهايتيني  م��اأ���ش��اة  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى.وك��ان��ت  يف 
وا���ش��ح��ة يف اجل��ن��ازة ال��ك��ب��رة ال��ت��ي اقيمت 
امام  ميوت  �شرج  ج��وزف  اال�شاقفة  لرئي�س 
يف  دم���رت  ال��ت��ي  الكاثوليكية  ال��ك��ات��درائ��ي��ة 
ال���زل���زال. وق��ت��ل م��ي��وت ع��ن��دم��ا ان��ه��ار مكتبه 
بلغت  الذي  الزلزال  يف  للكاتدرائية  املال�شق 

�شدته 7 درجات.

مقدمة  ب��ري��ف��ال يف  ري��ن��ي��ه  ال��رئ��ي�����س  وك����ان 
امل�شيعني الذين بكوا ورمنوا.

تراأ�س  ال��ذي  الفونتان  ج��وزف  املطران  وق��ال 
مرا�شم اجلنازة »اخلالق يريدنا ان ن�شارك يف 

خلق بلد جديد، هايتي جديدة، عامل جديد«.
�شلوات  يف  ال��ه��اي��ت��ي��ني  م��ن  اآالف  و����ش���ارك 
يف  متحم�شون  اجنيليون  اق��ام��ه��ا  جماعية 
الق�شر  من  القريب  م��ار���س«  دو  »�شان  �شارع 

الرئا�شي املهدم.
كافة  ان تختفي  »يجب  الواعظني  احد  وهتف 
الرئا�شي«.  الق�شر  م��ن  ال�����ش��ري��رة  االرواح 
وهتفوا  ال�����ش��الة  اىل  امل�����ش��ارك��ون  وان�����ش��م 

ورفعوا اياديهم باجتاه الق�شر.
ح�شيلة  ارت��ف��اع  ال�شبت  ر�شمي  ب��ي��ان  واك���د 

القتلى اىل 112 الفا و226 �شخ�شا.
امل�شاعدات  وت����رة  االغ���اث���ة  ع��م��ال  و����ش���رع 
او  خيم  يف  اي���واوؤه���م  مت  ال��ذي��ن  للمنكوبني 
العا�شمة، و�شط  انحاء  منت�شرة يف  خميمات 

او�شاع مزرية.
لالمم  التابع  العاملي  االغ��ذي��ة  برنامج  وق��ال 

فيما  مليوين وجبة اجلمعة  انه وزع  املتحدة 
ما جمموعه  ان  العاملية  ال�شحة  منظمة  اكدت 

150 مركزا �شحيا تعمل يف انحاء املدينة.
تابعة  وح����دة  ان  االم���رك���ي  اجل��ي�����س  وق����ال 
للمارينز و�شلت قبالة �شواحل هايتي ال�شبت 
لدعم فرق االغاثة. وبحلول االحد �شي�شل عدد 
قبالة  او  هايتي  يف  االمركيني  الع�شكريني 

�شواطئها اىل ع�شرين الفا.
اجزاء  اىل  بالعودة  الطبيعية  احلياة  وب��داأت 
من العا�شمة حيث فتحت بع�س املتاجر وعاد 
وت�شكلت  ال�����ش��وارع  اىل  اجل��وال��ون  ال��ب��اع��ة 
ط��واب��ر م��ن ال��ن��ا���س ام���ام م�����ش��ارف خا�شة 

بانتظار ان تفتح ابوابها.
غر انه يف اماكن اخرى ا�شتمرت اعمال ال�شلب 
وخا�شة يف �شارع الت�شوق الرئي�شي يف بور 
او برن�س واطلقت قوات االمم املتحدة طلقات 
ناجني  على  للدموع  امل�شيل  والغاز  حتذيرية 
بعد خروج عملية ت�شليم ح�ش�س غذائية عن 

ال�شيطرة.
ويف موازاة ذلك ا�شتمرت عملية نقل الناجني 

خارج العا�شمة.
عر�س  �شخ�س  ال��ف   130 م��ن  اك��رث  واغ��ت��ن��م 
اخرى حيث  بنقلهم جمانا اىل مدن  احلكومة 
تقام خميمات جديدة، بح�شب االمم املتحدة. 
بو�شائلهم  العا�شمة  معروف  غر  عدد  وغادر 

اخلا�شة.
جورج  االم��رك��ي  املمثل  ق��اد  هايتي  وخ���ارج 
اجلمعة  ه��ول��ي��وود  جن��وم  م��ن  نخبة  ك��ل��وين 
املالية. ومتكن  امل�شاعدات  تيليتون جلمع  يف 
التلفزة  �شبكات  كافة  نقلته  ال��ذي  التيليتون 
االمركية الكبرة من جمع اكرث من 58 مليون 

دوالر.
كندا  يف  مونريال  يف  العامل  قادة  و�شيلتقي 
الدولة  ب��ن��اء  اع����ادة  خ��ط��ط  ملناق�شة  االث��ن��ني 

املنكوبة.
الهايتيني  اآالف  م��ئ��ات  ان  م��ن  خ���رباء  وح���ذر 
ويف  اجنبية  م�����ش��اع��دات  على  �شيعي�شيون 
ان  ميكن  اذ  ق��ادم��ة  ل�شنوات  موؤقتة  م�شاكن 
ت�شتمر اعمال اعادة البناء لعقد من الزمن على 

االقل.

قالت تقارير 
�سحفية ام�س ان 

فريقا من امل�سعفني 
الدوليني متكن 

ال�سبت يف بور او 
برن�س من انت�سال 

�ساب حي يف 
اخلام�سة والع�سرين 

من حتت النقا�س 
نقل لحقا اىل 

امل�ست�سفى، وذلك 
بعد احد ع�سر يوما 
على الزلزال القوي 
الذي �سرب هايتي 

مما عزز المال 
بالعثور على مزيد 

من الحياء بعد 
ان كانت احلكومة 

قد اعلنت وقف 
عمليات البحث عن 

ناجني.

انت�شال �شاب حي من حتت االنقا�ض يف هايتي بعد 11 يوما على الزلزال

طهران / الوكالت 
احمدي  حم��م��ود  االي����راين  الرئي�س  امل��ح 
على  اي��ران  ت�شميم  اىل  االحد  ام�س  جناد 
ما  اذا   %20 بن�شبة  اليورانيوم  تخ�شيب 
به  ردت  ال��ذي  ب��الده  عر�س  الغرب  رف�س 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  على عر�س 

حول تخ�شيب اليورانيوم.
�شتقوم  اي����ران  ان  جن���اد  اح��م��دي  وق����ال 
اليورانيوم  بتخ�شيب  يتعلق  ب��اع��الن 
حتيي  ع��ن��دم��ا  ب��امل��ئ��ة   20 بن�شبة  ب��ن��ق��اوة 
التي  اال���ش��الم��ي��ة  ل��ل��ث��ورة  ال31  ال��ذك��رى 

اطاحت بال�شاه يف 1979.
ونقلت وكالة فار�س عن احمدي جناد قوله 
الغربية«،  للدول  فر�شة  اعطت  »اي��ران  ان 
حول  ل�شحافيني  ���ش��وؤال  على  ردا  وذل���ك 
الكربى  للدول  اي��ران  حددتها  التي  املهلة 
لقبول العر�س، ومتى ميكن ان تعلن ايران 
بن�شبة  املخ�شب  اليورانيوم  ان��ت��اج  ب��دء 

.%20
يتعلق  ����ش���ارا  ن��ب��اأ  �شنعلن  »ل���ذل���ك  واك����د 
خالل   %20 بن�شبة  اليورانيوم  بتخ�شيب 
الع�شرة  االي���ام  ذك���رى  ال��ف��ج��ر«،  ع�شارية 

احلادي  اىل  االول  من  الثورة  من  االوىل 
ع�شر من �شباط/فرباير.

ونقلت وكالة فار�س عنه قوله »هذا اخلرب 
�شي�شر قلب كل ايراين وكل حمب للحرية 
بالتقدم  يتعلق  اخل���رب  ه���ذا  ال���ع���امل.  يف 

العلمي اليران«.
الذرية  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  وك��ان��ت 
يتم  ان  عر�شت  امل��ت��ح��دة  ل��ل��المم  التابعة 
اليورانيوم  م��ن  االك����رب  ال��ق�����ش��م  ار����ش���ال 
االي�������راين امل��ن��خ��ف�����س ال��ت��خ�����ش��ي��ب اىل 
رو�شيا وفرن�شا يف دفعة واحدة ملزيد من 
اعادته  ث��م  وم��ن   %20 بن�شبة  التخ�شيب 

ب�شكل وقود ملفاعل ابحاث يف طهران.
تقدموا  االي���ران���ي���ني  امل�����ش��وؤول��ني  ان  اال 
على  للوقود  بتبادل  يق�شي  مقابل  بعر�س 
االيراين  اخلارجية  وزير  وامهل  مراحل. 
لقبول  ���ش��ه��ري��ن  ال��غ��رب  متكي  منو�شهر 

العر�س االيراين.
طهران  ب��ان  اي��ران��ي��ون  م�شوؤولون  وه��دد 
اليورانيوم  بتخ�شيب  بنف�شها  �شتقوم 
الغرب  دول  ت��ق��ب��ل  مل  اذا   %20 بن�شبة 
كانون  نهاية  بحلول  االي����راين  ال��ع��ر���س 

الثاين/يناير.
راأ�شها  وع��ل��ى  ال���غ���رب،  دول  وت��ع��ار���س 
بتخ�شيب  اي��������ران  ق���ي���ام  وا����ش���ن���ط���ن، 
املتعلق  اجل��دل  ا�شا�س  وهو  اليورانيوم، 

بربنامج طهران النووي.

تقوم  اي���ران  ان  يف  ال��غ��رب  دول  وت�شكك 
بالتخ�شيب -- رغم ثالثة قرارات عقوبات 

دولية -- لت�شنيع ا�شلحة ذرية.
وت��ن��ف��ي ط���ه���ران االت���ه���ام���ات وت���ق���ول ان 
لتوليد  ف��ق��ط  ي��ه��دف  ال���ن���ووي  ب��رن��اجم��ه��ا 

الكهرباء.
واملحت الدول الغربية اىل ان ايران رف�شت 
املقرح الذي مت التو�شل اليه يف حمادثات 
ا�شت�شافتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

يف فيينا.
غر ان متكي ي�شر على ان ايران مل ترف�س 

»مبداأ« العر�س املتعلق بالوقود النووي.
وو�شط تزايد القلق الدويل حيال طهران، 
تعهدت وزيرة اخلارجية االمركية هيالري 
كلينتون بان وا�شنطن »لن تراخى« و«لن 

تراجع« امام حتدي ايران.
امللف  امل��ف��او���ش��ني يف  ك��ب��ر  و���ش��ي��ت��وج��ه 
الثالثاء  جليلي  �شعيد  االي���راين  ال��ن��ووي 
اىل مو�شكو الجراء حمادثات مع الرئي�س 
دمي�����ري م��دف��ي��دي��ف ورئ��ي�����س ال�����وزراء 
اك��دت��ه وكالة  م��ا  ب��وت��ني، ح�شب  ف��الدمي��ر 

االنباء االيرانية.

وقالت الوكالة ان جليلي �شيجري حمادثات 
تتعلق بق�شايا اقليمية ودولية يف الزيارة 

التي ت�شتمر ثالثة ايام.
م��ن��ذ �شنوات  ل��ط��ه��ران  ���ش��ري��ك  وم��و���ش��ك��و 
وقامت ببناء اول من�شاأة نووية يف ايران 
اجلنوب،  يف  الواقعة  بو�شهر  مدينة  يف 

لكن مل يبداأ ت�شغيلها بعد.
ويف اال�شهر القليلة املا�شية، املح مدفيديف 
عقوبات  تدعم  ان  ميكن  مو�شكو  ان  اىل 
النووي  ملفها  ب�شبب  اي��ران  على  جديدة 

املثر للجدل.
ويف وقت �شابق هذا اال�شبوع، قال وزير 
ان  الف��روف  �شرغي  الرو�شي  اخلارجية 
عر�س  اي���ران  لرف�س  »ت��اأ���ش��ف«  مو�شكو 

الوكالة الذرية.
وتابع ان جمل�س االمن الدويل الذي تتمتع 
ميكنه  )الفيتو(  النق�س  بحق  فيه  مو�شكو 
اي��ران،  �شد  ا�شافية«  اج���راءات  »درا���ش��ة 
لكنه مل يعرب �شراحة عن تاأييده لعقوبات 

جديدة �شد طهران.
وقال ان »التحرك يف منطق معاقبة اليران 

... ال ي�شكل ا�شلوبا عمليا«.

احمدي جناد يلمح اىل عزم ايران على تخ�شيب اليورانيوم بن�شبة %20 

�سريناجار / الوكالت 
ك�شمر  �شكان  م��ن  اآالف  انطلق 
ال�شوارع  اىل  باحلرية  مطالبني 
اجلي�س  م��ت��ه��م��ني  االح�����د  ام�������س 
بعد  القرويني  اأح��د  بقتل  الهندي 
اأي��ام من مقتل اخ��ر خ��الل حادث 

اطالق نار من ال�شرطة.
�شاب التوتر العالقات بني البلدين 
عام 2008  منذ هجمات مومباي 
و�شهدت اال�شابيع القليلة املا�شية 
�شل�شلة  بعد  التوتر  يف  ت�شاعدا 
املناو�شات احلدودية وزيادة  من 
يف عنف انف�شاليني من جماعات 
مقرها باك�شتان يف اجلزء الهندي 

من ك�شمر.
يوم  ه��ت��اف��ات  امل��ح��ت��ج��ون  وردد 
ت�شقط  اأك��رب..  »الله  قائلني  االحد 
القوات الهندية« و«نريد احلرية« 
م�شرة  ي��ن��ظ��م��ون  ك��ان��وا  بينما 
اأحمد  م�����ش��ت��اق  ج��ث��م��ان  ح��ام��ل��ني 
ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 35 ع��ام��ا يف 
جنوب  م��ن  م��رج  �شهدي  منطقة 

ك�شمر.
بقتل  ج���ن���ودا  ق���روي���ون  وات���ه���م 
اأحمد بالر�شا�س قرب منزله ليل 
لقي  انه  ال�شرطة  وقالت  ال�شبت. 
حتفه لوجوده يف مرمى النران 
بني انف�شاليني والقوات الهندية.

اجلمعة  م�شاء  اخ��ر  ح���ادث  ويف 
خم�شة  واأ����ش���ي���ب  م�����دين  ق���ت���ل 
النار  ال�����ش��رط��ة  ف��ت��ح��ت  ع��ن��دم��ا 
اقامة  �شد  املحتجني  مئات  على 
م��ع�����ش��ك��ر ل��ل�����ش��رط��ة ق����رب م���زار 
للم�شلمني يف �شمال اجلزء  ديني 

الهندي من ك�شمر.
احتجاجات  ان  حمللون  ويقول 
ال�������ش���وارع ���ش��ب��ه ال��ي��وم��ي��ة يف 
على  �شاعدت  املا�شيني  العامني 
يف  االنف�شالية  احل��رك��ة  اح��ي��اء 

املنطقة املتنازع عليها.
املا�شي  يف  ال�����ش��ل��ط��ات  ون���ف���ت 
حلقوق  منتظمة  ان��ت��ه��اك��ات  اأي 
االن�شان وتقول انها حتقق يف كل 

تلك املزاعم وتعاقب اجلناة.

احتجاجات يف ك�شمري بعد 
مقتل قروي

القد�س/ اف ب
انتقد وزير التعاون االقليمي اال�شرائيلي �شيلفان �شالوم ام�س االحد 
اوباما،  باراك  االمركي  الرئي�س  عام  منذ  يتبعها  التي  الدبلوما�شية 

معتربا انها مل توؤد اىل اي نتيجة حتى االآن.
للمبعوث االمركي اخلا�س  وجاءت ت�شريحات �شالوم خالل زيارة 

اىل ال�شرق االو�شط جورج ميت�شل اىل ا�شرائيل.
بنيامني  اال�شرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  حمل  يحل  ال��ذي  �شالوم  وق��ال 
مع  تنجح  مل  اوب��ام��ا(  )ال��رئ��ي�����س  »روؤي����ة  ان  غ��ي��اب��ه،  يف  نتانياهو 
الفل�شطينيني وال مع الدول العربية وال مع ايران وال مع رو�شيا وال 

مع ال�شني«.
وا�شاف وزير اخلارجية اال�شبق »يجب اال نعود اىل ا�شلوب )الرئي�س 

االمركي ال�شابق جورج( بو�س، لكن ا�شلوب اوباما مل يثبت جدواه 
ويجب ان جند حال و�شط بني الطريقتني«.

هذا  اىل  وينتقد  ب�شلبية  يتحدث  ا�شرائيلي  وزي��ر  اول  هو  و�شالوم 
اال�شراتيجية  احلليفة  املتحدة  الواليات  رئي�س  دبلوما�شية  احلد 

للدولة العربية.
وقد ادىل بهذه الت�شريحات بينما التقى ميت�شل للمرة الثانية نتانياهو 

يف اطار جولة جديدة يف ال�شرق االو�شط.
اال�شرائيليني  ب��ني  ال��ن��زاع  ت�شوية  ان  االم��رك��ي  ال��رئ��ي�����س  واك���د 
والفل�شطينيني من اولويات �شيا�شته اخلارجية، موؤكدا ان ال�شالم يف 
ال�شرق االو�شط �شيغر جممل العالقات بني الواليات املتحدة والعامل 

اال�شالمي.

ايل��ول  18 اىل  افغان�شت��ان  يف  الت�شريعي��ة  االنتخاب��ات  تاأجي��ل 

وزير ا�شرائيلي ينتقد دبلوما�شية اوباما

احتجاجات يف ك�شمري

جناد


