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بي�شاور / اف ب

ق���ال م�����س��وؤول ب��اك�����س��ت��اين يوم 
االثنني ان قوات اجلي�ش تدعمها 
قتلت  مقاتلة  هليكوبرت  طائرات 
ط���ال���ب���ان يف  م��ق��ات��ل��ي  م����ن   15
مهاجمة  اندلعت عقب  م�سادمات 
موقعا  امل��ت�����س��ددي��ن  امل��ق��ات��ل��ني 
غرب  ب�سمال  وق��اف��ل��ة  ع�سكريا 

البالد.
وكثفت قوات االمن عملياتها �سد 
مت�سددين على �سلة بالقاعدة يف 
االي��ام االخ��رة يف باجور وهي 

الب�ستون  يقطنها  قبلية  منطقة 
يف  افغان�ستان  مع  احل��دود  على 
مت�سددي  ل��دح��ر  ج��ه��وده��ا  اط���ار 
الذين  ال��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة  ط��ال��ب��ان 

يقاتلون الدولة.
و����س���رح ع��ب��د امل���ل���ك امل�����س��وؤول 
بان  لرويرتز  املحلية  باحلكومة 
ظهر  بعد  اندلعت  معارك  اح��دث 
املت�سددين  معقل  يف  االح��د  ي��وم 
يف وارا مامون وا�ستمرت حتى 

منت�سف الليل.
وق����ال »ه��اج��م��ت ط��ال��ب��ان نقطة 
ال��ت��ف��ت��ي�����ش وق��اف��ل��ت��ن��ا ورددن�����ا 

وتابع  وج��وي��ة.«  برية  بهجمات 
اىل  ب��اال���س��اف��ة  م��ت�����س��ددا   15 ان 
 10 وا�سيب  حتفهم  لقوا  جندي 

مت�سددين.
اأنباء  الباك�ستانية  طالبان  ونفت 
يوم االحد عن مقتل زعيمها حكيم 
نفذتها  �سربة  يف  حم�سود  الله 

طائرة اأمريكية بدون طيار.
اجلي�ش  ق���ال  ���س��اب��ق  وق���ت  ويف 
الباك�ستاين انه يحقق يف تقرير 
الباك�ستانية  طالبان  زعيم  مقتل 
يف  بها  ا�سيب  ب��ج��روح  م��ت��اأث��را 
الهجوم الذي وقع يف 17 كانون 

الثاين ودفن يف منطقة اوراكزاي 
القبلية يف �سمال غرب البالد.

و�سن اجلي�ش هجوما كبرا على 
واعلن   2008 ع���ام  يف  ب��اج��ور 
املت�سددين  م��ن  املنطقة  تطهر 
دامت  م��ع��ارك  بعد  كبر  ح��د  اىل 

�سهورا.
ويوم ال�سبت قتل 14 �سخ�سا يف 
يقودها  ملغومة  �سيارة  انفجار 
يف  تفتي�ش  نقطة  قرب  انتحاري 

بلدة خار الرئي�سية يف باجور.
وت���ق���ع ب����اج����اور ع��ل��ى ال��ط��رف 
االخ���ر م��ن اق��ل��ي��م ك��ون��ار ب�سرق 

طويلة  لفرتة  وظلت  اأفغان�ستان 
الذين  املت�سددين  لت�سلل  طريقا 
ملحاربة  اأفغان�ستان  يق�سدون 
املتحدة  الواليات  تقودها  قوات 

هناك.
مهاجمون  دم��ر  اخ���رى  جهة  م��ن 
�سهريج  �ساحنة  االث��ن��ني  ام�����ش 
خم�س�سة لقوات احللف االطل�سي 
يف افغان�ستان وا�سابوا بجروح 
�سخ�سني كانا يف ال�ساحنة �سمال 
اعلنت  م��ا  على  باك�ستان،  غ��رب 

ال�سلطات املحلية.
ومي���ر اك���ر م���ن 80 ب��امل��ئ��ة من 

املخ�س�سة  وامل���وؤن  التجهيزات 
ل��ل��ق��وات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي حتارب 
افغان�ستان،  يف  ط��ال��ب��ان  مت���رد 
عرب باك�ستان املجاورة. ويهاجم 
ع��ن��ا���س��ر ط��ال��ب��ان ب��اك�����س��ت��ان او 
بانتظام  منها  املقربة  اجلماعات 
تنقل  خا�سة  �سركات  �ساحنات 

هذه املواد.
اني�ش  زاده  ����س���اح���ب  وق������ال 
بي�ساور  يف  االدارة  م�����س��وؤول 
ال�سمالية  ال���والي���ة  م���دن  ك���ربى 
بر�ش  ف��ران�����ش  ل��وك��ال��ة  الغربية 
»ان ع�سرة م�سلحني اطلقوا النار 

على �ساحنة �سهريج تنقل بنزينا 
لقوات احللف االطل�سي ودمروها 
بالقذائف واتلفوا حرقا نحو 78 

الف لرت من املحروقات«.
ا�سيب  ال����ذي  ال��ه��ج��وم  ووق����ع 
خالله �سائق ال�ساحنة وم�ساعده 
يف  فجرا  ذات��ه،  امل�سدر  بح�سب 
الطريق  على  بي�ساور  �ساحية 
امل����وؤدي اىل احل���دود ع��رب معرب 

خيرب اىل افغان�ستان.
وهو ثالث هجوم ا�ستهدف موادا 
خم�س�سة للحلف االطل�سي خالل 

خم�سة ايام.

�شيئول/ اف ب
ام�ش  اجلنوبية  كوريا  يف  �سحفية  تقارير  اف��ادت 
عقدتا  واجلنوبية  ال�سمالية  الكوريتني  ان  االثنني 
خاللها  بحثتا  ال��ث��اين  ت�سرين  يف  �سرية  حم��ادث��ات 
�سنتني  م��ن  اك��ر  منذ  بينهما  قمة  اول  عقد  م�ساألة 
وجهات  يف  اخلالفات  تخطي  من  تتمكنا  مل  لكنهما 

النظر بينهما.
يف  م�سادر  عن  ايلبو«  »�سو�سون  �سحيفة  ونقلت 
حمادثات  جولتي  ان  واحل��ك��وم��ة  احل��اك��م  احل���زب 
جرت يف كاي�سونغ �سمال احلدود بني الكوريتني يف 

ال�سابع والرابع ع�سر من ت�سرين الثاين.
قمة  حول  �سرية  ات�ساالت  عن  االنباء  هذه  ووردت 
بني  عقدتا  �سابقتني  قمتني  بعد  حمتملة،  ج��دي��دة 
الكوريتني يف 2000 و2007 وقد رف�ش م�سوؤولون 

يف �سيئول التعليق على هذه االنباء ال�سحافية.
واب����دى رئ��ي�����ش ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة يل م��ي��ون��غ باك 
اال���س��ب��وع امل��ا���س��ي ا���س��ت��ع��داده ل��ل��ق��اء زع��ي��م كوريا 
ذلك،  امكن  اذا  ال�سنة  هذه  ايل  جونغ  كيم  ال�سمالية 
ال�سمالية  الكورية  املدفعية  »التمارين«  من  بالرغم 

التي اعتربتها �سيئول ا�ستفزازية.

االذاعة  هيئة  معه  اجرتها  مقابلة  يف  ميونغ  وق��ال 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة  اخل��م��ي�����ش وب��ح�����س��ب ال��رتج��م��ة التي 
للقاء  ا�ستعداد  على  دوم���ا  »ان��ن��ي  مكتبه  ا���س��دره��ا 

الزعيم كيم جونغ ايل«.
وتابع »لكن يف حال التقينا، يجب ان نلتزم بحوار 
امل�ساألة  ح��ول  واف��ي��ة  حم��ادث��ات  جن��ري  وان  مثمر 

النووية الكورية ال�سمالية«.
وذكرت �سحيفة »مونهوا ايلبو« ا�ستنادا اىل م�سدر 
رئا�سي ان كوريا اجلنوبية وجهت ر�سالة اىل بيونغ 
االول من  الن�سف  قمة خالل  فيها عقد  يانغ عر�ست 

ال�سنة اجلارية وهي تنتظر اجلواب.
ال�سمالية  كوريا  فريق  ان  ايلبو  �سو�سون  وكتبت 
نائب  ي��ون  تونغ  وون  برئا�سة  ك��ان  كاي�سونغ  يف 
مدير دائرة جبهة ال�سمال املوحدة فيما تراأ�ش فريق 
حتدد  مل  التوحيد  اع��ادة  وزارة  يف  مدير  اجلنوب 

هويته.
اتفاق  م�سودة  و�سع  ك��ان  ال��ذي  وون  ان  وا�سافت 
يف  ج��دي��دة  ات��ف��اق  م�سودة  اأع��د   ،2007 ع��ام  القمة 

كاي�سونغ.
يتمكنا  مل  ال��ط��رف��ني  ان  اىل  لفتت  ال�سحيفة  ل��ك��ن 

يتعلق  م��ا  يف  نظرهما  وج��ه��ات  ب��ني  ال��ت��ق��ري��ب  م��ن 
مب�سائل الربنامج النووي ال�سمايل وا�سرى احلرب 
ال�سمال  يف  امل��ع��ت��ق��ل��ني  اجل��ن��وب��ي��ني  وامل��خ��ط��وف��ني 

وامل�ساعدات ال�سخمة التي يطالب بها ال�سمال.
وكوريا ال�سمالية معادية للرئي�ش الكوري اجلنوبي 
منذ ان ا�سرتط احراز تقدم يف ملف نزع �سالح بيونغ 
حتتاجها  التي  امل�ساعدات  لتقدمي  ال��ن��ووي،  يانغ 

بيونغ يانغ.
خالل  ط��ال��ب  اجل��ن��وب  ان  ايلبو  �سو�سون  وكتبت 
النووي«  ال�سالح  »ن��زع  ادراج  كاي�سونغ  حمادثات 
ا�سر  فيما  االت��ف��اق  م�سودة  يف  ال�سمالية  لكوريا 

ال�سمال على تعبر »احراز تقدم يف امللف النووي«.
احلرب  ا�سرى  باعادة  طالبت  �سيول  ان  اوردت  كما 
واملخطوفني من مواطنيها لكن بيونغ يانغ مت�سكت 

بال�سماح فقط بزيارات عائلية موقتة.
طالبت  يانغ  بيونغ  ان  اي�سا  ال�سحيفة  يف  وج��اء 
من  م�ساعدات  بت�سليم  تتعهد  او  ت�سلم  ب��ان  �سيول 
جديدة،  قمة  اي  عقد  قبل  واال�سمدة  الغذائية  املواد 
غر ان اجلنوب ا�سر على ربط اي م�ساعدة باحراز 

تقدم يف ت�سوية امللفات العالقة.

دارم�شاال / اف ب
ال�سني ال�ستئناف احلوار  املا�سي  اال�سبوع  زارا  اللذان  الداالي الما  عاد ممثال 
حول التيبت، ام�ش االثنني اىل الهند، على ما اعلن متحدث با�سم الزعيم الروحي 

للتيبتيني يف املنفى منذ 1959 يف دارم�ساال �سمال الهند.
و�سال  مبعوثني  ان  بر�ش  فران�ش  لوكالة  �سهويكيابا  �سهيمي  املتحدث  واو�سح 
احلكومة  ممثلي  مع  اي��ام  عدة  ا�ستمرت  مباحثات  الج��راء  ال�سني  اىل  الثالثاء 

ال�سينية يف اقليم هونان ثم يف بكني.
وزراء  رئي�ش  اىل  اليوم  مهمتهما  عن  تقريرا  يقدما  ان  املقرر  من  انه  وا�ساف 

حكومة التيبت يف املنفى �سامدونغ رينبو�سي، دون املزيد من التفا�سيل.
وينتظر ان تعقد احلكومة ال�سينية موؤمترا �سحافيا حول هذه امل�سالة الثالثاء.

ويعود اآخر اجتماع بني الطرفني اىل ت�سرين الثاين 2008 بعد ثمانية ا�سهر من 
ا�سطرابات مناه�سة لل�سني يف التيبت واالقاليم املجاورة التي توجد بها اقليات 

تيبتية، بيد ان تلك املباحثات اآلت اىل الف�سل.
وجود  ا�ستمرار  رغ��م  احل���وار  موا�سلة  يف  ترغب  انها  حينها  ال�سني  وق��ال��ت 

»خالفات جدية«.
وا�سادت احلكومة االمركية بزيارة وفد التيبت اىل ال�سني الجراء جولة جديدة 

من املباحثات هي التا�سعة منذ 2002.

بري�شتينا / اف ب
اعلنت القوة املتعددة اجلن�سيات التابعة للحلف االطل�سي يف كو�سوفو )كفور( 
االحد ان عديدها تراجع ثالثة االف جندي وباتت تعد االن ع�سرة االف رجل، 

موؤكدة ان ذلك لن يوؤثر ابدا على ال�سعيد االمني يف كو�سوفو.
وقالت قيادة كفور يف بيان »بف�سل بنية جديدة اكر مرونة ودقة، يقوم ع�سرة 

االف جندي من 32 دولة بتوفر االمن واال�ستقرار لل�سعب يف كو�سوفو«.
وا�سافت القيادة ان هذا »التغير لن يوؤدي اىل تراجع م�ستوى االمن«.

وكانت كفور انت�سرت يف كو�سوفو يف 1999 اثر عمليات الق�سف التي قام بها 
�سد  عملياتها  وقف  على  ال�سربية  القوات  ارغ��ام  وا�ستهدفت  االطل�سي  احللف 

االنف�ساليني االلبان.
كفور  عديد  خف�ش  نيته  املا�سية  ال�سنة  منت�سف  يف  االطل�سي  احللف  واعلن 
تدريجا لينتقل من 15 الفا اىل ع�سرة االف رجل يف بداية 2010 ب�سبب حت�سن 

الو�سع على ال�سعيد االمني يف كو�سوفو.
ويف بيان اخر، ا�سارت القوة االمركية يف كفور املكلفة �سرق كو�سوفو والتي 
تعد 1400 جندي، اىل ان هذا اخلف�ش يف قوة احللف االطل�سي ا�سبح ممكنا 

بف�سل »حت�سن دائم لالمن يف جممل ارا�سي كو�سوفو«.
وتتجه كفور لت�سبح »قوة احتياط تكتيكية ميكنها عند احلاجة ان تتحرك ب�سرعة 
كو�سوفو  �سرطة  بعد  ثالث  كخيار  مكان  واي  حلظة  اي  يف  حا�سمة  وبطريقة 
والبعثة االوروبية االمنية والق�سائية )يولك�ش(«، كما اعلن اجلرنال االمركي 

اآل دورمان بح�سب ما جاء يف هذا البيان.
ملهمة  الطبيعي  التطور  يعك�ش  ايجابيا  »تغيرا  كفور  قوة  وي�سكل خف�ش عديد 
يف  جندي  ال��ف  خم�سني  على  يزيد  ما   1999 يف  هناك  وك��ان  بالنجاح.  تكللت 

املنطقة يتمتعون بقدرات عدة مل تعد �سرورية«، بح�سب اجلرنال دورمان.
واعلن اقليم كو�سوفو يف �سباط/فرباير 2008 ا�ستقاللها الذي اعرتفت به 65 

دولة حتى االن.
وال تزال �سربيا تعترب كو�سوفو مبثابة اقليمها اجلنوبي وتعرت�ش امام حمكمة 

العدل الدولية على اعالن ال�سلطات االلبانية يف كو�سوفو ا�ستقالل االقليم.

» كفور«  تقل�ص قواتها 
اىل 10 االف يف 

كو�سوفو 

الق��وات الباك�س��تانية تقت��ل 15 من مت�س��ددي طالبان ف���ي باجور

الكوريتان يتباحثان �سرًا لعقد قمة بينهما

ممثال الدالي الما يعودان اىل 
الهند بعد زيارة ال�سني

بكني / رويرتز
يف  الر�سمية  االع��الم  و�سائل  هاجمت 
ال�سني الواليات املتحدة ام�ش االثنني 
اأمريكية  اأ�سلحة  لبيع  �سفقة  ب�سبب 
يف  دوالر  مليار   6.4 قيمتها  لتايوان 
الوقت الذي اأعلن فيه م�سوؤول امريكي 
اجلزيرة  مب�ساعدة  وا�سنطن  ال��ت��زام 

على الدفاع عن نف�سها.
االمريكي  ال��رئ��ي�����ش  ادارة  وك�����س��ف��ت 
النقاب عن  يوم اجلمعة  اوباما  باراك 
تايوان  وبني  بينها  �سالح  �سفقة  اول 
يف خ��ط��وة ق��ال��ت ال�����س��ني ان��ه��ا ت�سر 
باأمنها القومي ودفعت بكني اىل فر�ش 
يف  ال�سالعة  ال�سركات  على  عقوبات 

اخلطة.
م�ساعد  ج��ري��ج�����س��ون  واال�����ش  وق����ال 
وزير الدفاع االمريكي ل�سوؤون منطقة 
ا�سيا واملحيط الهادي يوم االثنني يف 
تعتزم  املتحدة  ال��والي��ات  ان  طوكيو 
الوفاء بالتزامها ل�سمان متتع تايوان 

بالقدرة الالزمة للدفاع عن النف�ش.
»الواليات  يقول  جريج�سون  وم�سى 
تايوان  متتع  ب�سمان  ملتزمة  املتحدة 
النف�ش  ع���ن  ال���دف���اع  ع��ل��ى  ب���ال���ق���درة 
وتعتزم الواليات املتحدة ب�سكل كامل 
الوفاء بكل التزام من التزاماتها هناك 
و�سنوا�سل القيام بذلك يف امل�ستقبل.«
الواليات  ان  ال��وق��ت  نف�ش  يف  وق���ال 
املتحدة تهدف اىل االبقاء على عالقات 

تعاونية وودية مع ال�سني.
ورمبا يزيد هذا النزاع من االنق�سامات 
بني البلدين. وا�ساف احدث نزاع بني 
اىل  ال��ع��امل  يف  اقت�ساد  وث��ال��ث  اك��رب 
االخ��رى  الق�سايا  م��ن  طويلة  قائمة 
التي توتر العالقات بني الطرفني ومن 
وا�سلوب  ال�سينية  العملة  قيمة  بينها 

احلماية التجارية وحرية االنرتنت.
ت�ساينا  �سحيفة  االثنني  ي��وم  وقالت 
ال�سالح  مبيعات  ان  الر�سمية  دي��ل��ي 
االمريكية لتايوان »تلقي ب�سكل حتمي 
ال�سينية  ال��ع��الق��ات  على  ط��وي��ال  ظ��ال 

االمريكية.«
»رد  اف��ت��ت��اح��ي  م��ق��ال  وا����س���اف���ت يف 
يربره.  ما  له  عنيفا  ك��ان  مهما  ال�سني 

االح���رتام  ت�ستحق  دول���ة  ه��ن��اك  لي�ش 
الذي  الوقت  يف  اليدين  مكتوفة  تقف 
للخطر  ال��ق��وم��ي  امنها  فيه  يتعر�ش 

وت�سار م�ساحلها اال�سا�سية.

يتعار�ش فح�سب  ال  االمريكي  »القرار 
م���ع احل���ل���م امل�������س���رتك ب��ال�����س��ع��ى اىل 
على  ال��ن��ا���ش  ب��ني  وال��ت��ع��اون  التنمية 
يك�سف  ولكنه  ت��اي��وان  م�سيق  ط��ريف 

املتحدة  الواليات  ا�ستخدام  عن  اي�سا 
ب�ساأن  وال���ن���ف���اق  م���زدوج���ة  مل��ع��اي��ر 
بامل�سالح  املت�سلة  الق�ساياالكبرة 

اال�سا�سية لل�سني.«

غ�سب �سيني اثر بعد �سفقة �سالح امريكية لتايوان

بلفا�شت/ اف ب
اع��ت��رب ن��ائ��ب رئ��ي�����ش ال�������وزراء يف 
ماكغين�ش  مارتن  ال�سمالية  ايرلندا 
ام�ش ان »تقدما ملحوظا« مت احرازه 
بني  امل�ستمرة  ال�سالم  مفاو�سات  يف 

الربوت�ستانت والكاثوليك.
يف  ي�سارك  ال��ذي  الكاثوليكي  وام��ل 
املفاو�سات ممثال حزبه ال�سني فني ان 
يكون ثمة »ا�سا�ش ي�ستطيع القوميون 
واجل����م����ه����وري����ون وال����وح����دوي����ون 

وامللكيون التقدم ا�ستنادا اليه«.
وتوقفت املفاو�سات املاراتونية االحد 
بعد �ستة ايام من العمل املكثف بهدف 
االقليمية،  املوؤ�س�سات  انهيار  تفادي 

على ان ت�ستانف االثنني.
والكاثوليك  الربوت�ستانت  ويحاول 

االت���ف���اق ع��ل��ى ج�����دول زم���ن���ي لنقل 
لندن  من  والق�ساء  ال�سرطة  �سلطات 
اتفاقات  تنفيذ  الك��م��ال  االق��ل��ي��م  اىل 

ال�سالم املوقعة العام 1998.
القول  »ي�سرين  ماكغين�ش  وا���س��اف 
قيمة  ال  ملحوظا.  تقدما  حققنا  اننا 
ملوؤ�س�سات ال تعمل وال اريد ان ا�سارك 

فيها«.
ال�سابق  ال��زع��ي��م  ماكغين�ش،  وك���ان 
ل��ل��ج��ي�����ش اجل���م���ه���وري االي���رل���ن���دي، 
غرب  )�سمال  ديري  لندن  يف  يتحدث 
خ���الل م�سرة  ال�����س��م��ال��ي��ة(  اي��رل��ن��دا 
الحياء ذك��رى االح��د ال��دام��ي، او 30 
حني   1972 ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون 
اجلي�ش  بر�سا�ش  متظاهرا   14 قتل 

الربيطاين.

ماكغين�ص متفائل بالو�سول اىل اتفاق 
يف ايرلندا ال�سمالية

الرناكا / الوكاالت 
بان كي مون  املتحدة  العام لالمم  قال االمني 
لدى و�سوله اىل قرب�ش للم�ساركة يف جولة 
االثنني  ام�ش  انطلقت  املفاو�سات  جديدة من 
امل�سلكة  حل  اإن  اجلزيرة  توحيد  اعادة  حول 

»ممكن بل ويف متناول اليد.«
للم�سكلة  التو�سل اىل حل  باأن  ا�ساف  ولكنه 
م��ن اجل�����راأة وامل��رون��ة  ك��ب��را  ق���درا  يتطلب 
والروؤية ا�سافة اىل القابلية على التنازل يف 

بع�ش االمور.
الرتكي  ال��ق��رب���س��ي��ني  اجل��ان��ب��ني  ان  ي���ذك���ر 
واليوناين يخو�سان مفاو�سات �سالم �سعبة 

وبطيئة منذ 16 عاما.
من  »ل�ست  الرناكا:  يف  لل�سحفيني  بان  وقال 

باأن امل�سكلة القرب�سية �سهلة احلل  الواهمني 
التي  امل�����س��اك��ل  ي�ست�سغرون  ال��ذي��ن  م��ن  او 
واثق  نف�سه  الوقت  يف  ولكني  تواجهونها. 
متناول  يف  وان��ه  بل  ممكن  امل�سكلة  حل  ب��اأن 

ايدينا.«
غد  ي��وم  العام  االم��ني  يجري  ان  املقرر  وم��ن 
القرب�سي  ال��رئ��ي�����ش  م��ع  االث��ن��ني حم��ادث��ات 
اليوناين دمييرتي�ش خري�ستوفيا�ش والزعيم 

القرب�سي الرتكي حممد علي طلعت.
القبار�سة  ب��ني  ال�����س��الم  م��ف��او���س��ات  وك��ان��ت 
اجواء  يف  انطلقت  قد  واليونانيني  االت��راك 
ولكن   ،2008 اي��ل��ول  يف  بالتفاوؤل  ات�سمت 
ويقول  ج���دا،  بطيئا  ك��ان  امل��ف��او���س��ات  ت��ق��دم 
م��را���س��ل ب��ي ب��ي ���س��ي ل��ل�����س��وؤون االوروب��ي��ة 

ل�سالح  يجري  ال  الوقت  اإن  داميوند  جوين 
التو�سل اىل اتفاق.

وي�سيف مرا�سلنا انه يف الوقت الذي يو�سك 
ات��ف��اق حول  ال��ت��و���س��ل اىل  ال��ط��رف��ان ع��ل��ى 
اختالفا  خمتلفني  زاال  م��ا  احل��ك��م،  مو�سوع 
كبرا حول ق�سايا االر�ش واملمتلكات ناهيك 

عن االمن.
كما هناك ثمة خماوف من ان تنهار املفاو�سات 
علي  حممد  املعتدل  خ�سر  ح��ال  يف  تعلق  او 
املزمع اجراوؤها  الرئا�سية  االنتخابات  طلعت 
م��ن اجل���زي���رة يف �سهر  ال��رتك��ي  يف اجل���زء 
القومي  املر�سح  ام��ام  املقبل  ابريل/ني�سان 
يف  طلعت  على  يتقدم  الذي  ارغولو  دروي�ش 

ا�ستطالعات الراأي.

يذكر ان تركيا هي البلد الوحيد الذي يعرتف 
با�ستقالل اجلمهورية الرتكية القرب�سية.

اثر  عام 1974  ق�سمت يف  قد  وكانت قرب�ش 
ردا  الرتكية  القوات  بها  قامت  ع�سكري  غزو 
على انقالب ع�سكري يوناين كان يهدف على 

ما يبدو اىل �سم اجلزيرة لليونان.
اآخر حماولة للتو�سل اىل حل �سلمي  وكانت 
للم�سكلة قد انهارت عام 2004، عندما �سوت 
رعته  �سلح  اتفاق  ل�سالح  االت��راك  القبار�سة 

االمم املتحدة بينما رف�سها اليونانيون.
او   - ق��رب���ش  ان�سمت  ان  النتيجة  وك��ان��ت 
اجل���زء اجل��ن��وب��ي ال��ي��ون��اين - اىل االحت���اد 
�سمال  بقي  بينما  ال�سنة،  تلك  يف  االوروب��ي 

اجلزيرة الرتكي خارج االحتاد.

ال��ي��د« م���ت���ن���اول  ال��ق��ر���س��ي��ة »يف  امل�����س��ك��ل��ة  م�����ون: ح���ل  ك���ي  ب����ان 
مو�شكو/ اف ب

قالت تقارير �سحفية ام�ش ان ال�سرطة 
نحو  اعتقلت  مو�سكو  يف  الرو�سية 
مئة من نا�سطي املعار�سة جتمعوا من 
احرتام  عن  دفاعا  للتظاهر  اذن  دون 
وكالة  م�سور  بح�سب  التجمع،  حرية 

فران�ش بر�ش.
معار�ش  و300   200 بني  ما  وجتمع 
و�سط  يف  ت��ري��وم��ف��ل��ن��اي��ا  ���س��اح��ة  يف 
مو�سكو. وانهت ال�سرطة هذا التحرك 
وقع  على  �ساعة  ن�سف  غ�سون  يف 

هتافات املتظاهرين »عار، عار«.
من  ع�سرات  ن�سرت  ال�سرطة  وكانت 

عنا�سرها منذ ما بعد الظهر.

وم�����ن ب����ني امل��ع��ت��ق��ل��ني امل���ع���ار����س���ان 
نيمت�سوف  ب���وري�������ش  ال���رو����س���ي���ان 
اىل  ا����س���اف���ة  ل��ي��م��ون��وف  وادوارد 
اوليغ  »م��ي��م��وري��ال«  منظمة  م��دي��ري 
اورلوف وحركة حقوق االن�سان ليف 
با�سم  امل��ت��ح��دث  ب��ون��وم��اري��ف.واك��د 
بريوكوف  فيكتور  مو�سكو  �سرطة 
لوكالة انرتفاك�ش اعتقال مئة �سخ�ش 

خالل التظاهرة.
وقال »حاول ممثلون للمعار�سة االحد 
م�سموح  غر  اعرتا�سي  عمل  تنظيم 
اعتقال  اىل  ال�����س��رط��ة  ا���س��ط��رت  ب���ه. 
كانوا  الذين  ن�ساطا  االكر  امل�ساركني 
�سعارات  ويطلقون  الفتات  يرفعون 

كل  نهاية  للحكومة«.ومع  مناه�سة 
الرو�سية  امل��ع��ار���س��ة  ت��دع��و  ���س��ه��ر، 
اىل  االن�سان  حقوق  عن  واملدافعون 
التظاهر يف هذا املكان دفاعا عن املادة 
حرية  حتمي  التي  الد�ستور  من   31
التجمع.لكن بلدية مو�سكو ت�سر على 
الدورية  التظاهرة  بهذه  ال�سماح  عدم 
اىل  باللجوء  غالبا  تفريقها  يتم  التي 
ع�سرات  ب��اع��ت��ق��ال  وت��ن��ت��ه��ي  ال��ع��ن��ف 
االول  ك��ان��ون   31 امل��ع��ار���س��ني.ويف 
املعار�سة  ال�سرطة  اعتقلت   ،2009
دفاعا  ال�سابقة والنا�سطة  ال�سوفياتية 
عن حقوق االن�سان ليودميال الك�سييفا 

)82 عاما(.

اعتقال نحو مئة معار�ص اثر تظاهرة يف مو�سكو


