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تل أبيب ـ د.ب.أ: تصاعدت حدة الغضب داخل إسرائيل بعد 
التقرير الذي أصدرته صحيفة يومية في الســـويد، وأشـــارت 
فيه إلى ســـرقة أعضاء القتلى الفلسطينيني داخل املستشفيات 

اإلسرائيلية. 
وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية امس أن إسرائيل ستفكر في 
إرجاء زيارة وزير اخلارجية السويدي كارل بيلت لها واملقررة 
نهاية الشهر اجلاري. وكانت صحيفة «أفتونبالدت» السويدية قد 

اتهمت في تقريرها الذي نشرته يوم ١٧ اجلاري جنودا إسرائيليني 
بقتل الفلسطينيني وسرقة أعضائهم.

وشبه وزير اخلارجية اإلسرائيلي إفيغدور ليبرمان اليميني 
املتشدد صمت احلكومة السويدية إزاء تقارير الصحيفة بصمت 

السويد إزاء الهولوكوست أثناء احلرب العاملية الثانية.
كما أشارت التقارير اإلعالمية اإلسرائيلية إلى أن ليبرمان يعتزم 

إثارة القضية بشكل شخصي خالل مكاملة هاتفية مع بيلت.

إسرائيل تهدد بتأجيل زيارة وزير خارجية السويد بسبب تقرير صحافي

تقرير: مؤشرات على مرونة إيرانية في الملف النووي

بوينس آيرس: وزير الدفاع اإليراني
 المعين مطلوب لدى اإلنتربول

مجلس األمن هّنأ الشعب األفغاني لمشاركته بالعملية االنتخابية وأدان هجمات طالبان

مقتل ٤ شرطيين في غروزني بانفجارات انتحارية

كرزاي وعبداهللا أعلنا الفوز برئاسة أفغانستان
ولجنة االنتخابات دعتهما إلى التحلي بالصبر !

واشنطن ولندن منزعجتان من طريقة استقبال المقرحي في ليبيا

متمردو الشيشان أعلنوا تنشيط «حربهم االقتصادية» على روسيا
غروزنــــي ـ موســــكوـ وكاالت: ذكرت وكالة 
انترفاكس الروســــية لألنباء أن ٤ شرطيني على 
األقل قتلوا امس في انفجارات انتحارية منفصلة 
في غروزني عاصمة اقليم الشيشان الروسي ذي 
الغالبية املسلمة.ونقلت «انترفاكس» عن متحدث 
باســــم مكتب االدعاء احمللي «جميع التفجيرات 

نفذها ارهابيون يقودون دراجات».
وأعلنت جلنة التحقيق التابعة للنيابة العامة 
الروسية في بيان ان التفجيرات االنتحارية التي 

استهدفت غروزني امس عددها ٤.
وقبيــــل التفجيــــرات املتزامنة، نشــــر موقع 
للمتمردين الشيشــــان على االنترنت بيانا امس 
أعلنوا فيه «حربا اقتصادية» على روسيا وزعموا 
مســــؤوليتهم عن كارثة في سد روسي وانفجار 

قنبلة في االنغوش هذا األسبوع.
ونشرت الرسالة املوقعة باسم «كتيبة الشهداء» 
علــــى موقع قوقاز ســــنتر دوت كوم وهو موقع 

يقول إنه ميثل املتمردين الشيشان.
وورد في الرســــالة ان دوكو عمروف القائد 
الرئيسي للشيشــــان قرر تصعيد حملة احلرب 

االقتصادية ضد روسيا.
وأضافت أن مجموعات من املقاتلني أرسلت الى 
أنحاء من روسيا لشن هجمات تستهدف خطوط 

النفط والغاز ومحطات الكهرباء وخطوطها.
لكن مصــــدرا في الكرملني هــــون من مزاعم 
املتمردين الشيشــــان وقال لـــــ «رويترز»، دون 

اسهاب «لن نعلق على مزاعم خرقاء».

إزاء ذلك، اكد رئيس الوزراء الروسي فالدميير 
بوتني ان املفقودين الـ ٤٩ منذ وقوع الكارثة التي 
ال سابق لها في محطة كهرمائية في سيبيريا يجب 
اعتبارهم في عداد األموات، مما يرفع احلصيلة 

الى ٧٥ قتيال.
وقــــال بوتني خــــالل زيارة حملطة ســــايانو 
شوشنسكايا على بعد نحو ٤٣٠٠ كلم شرق موسكو 
«من غير املجدي االدعاء بان هذا غير صحيح».
وكانت احلصيلة الرسمية لهذا احلادث تبلغ ٢٦ 
قتيال وقد اكد املتمردون الشيشان في بيانهم انهم 

هاجموا احملطة الكهرمائية في سيبيريا.
غير ان النيابة الفيدرالية الروسية اكدت عدم 
وجود اي دليل علــــى عمل تخريبي وراء حادث 

محطة توليد الكهرباء املائية في سيبيريا. 
 وقال املتحدث باسم النيابة فالدميير ماركني 
«يتم التحقق في اطار التحقيق من مختلف الروايات 
املتعلقة بسبب احلادث» مضيفا «لكن رواية االعتداء 
لم تؤكد. وخبراء جهاز األمن الداخلي لم يعثروا 

على أي آثار ملتفجرات في مكان احلادث». 
وأعلن بوتني ان املجموعة الروسية «روشيدرو» 
التي تدير احملطة قررت دفع تعويضات الى اسر 
ضحايا احلادث الذي وقع في احملطة التي بنتها 

السلطات السوفييتية منذ ثالثني عاما.
وقــــال ان املجموعة «قررت دفع مليون روبل 
(٢٢ ألف يورو) ألســــرة كل واحــــد من القتلى»، 
مؤكدا ضرورة «توسيع هذه التعويضات لتشمل 

اسر املفقودين».

لندنـ  أ.ف.پ: اثار افراج احلكومة االسكوتلندية عن 
عبد الباســـط املقرحي امس االول انزعاجا وقلقا لدى 

احلكومة والصحافة في بريطانيا.
وقال وزير اخلارجية البريطانـــي ديڤيد ميليباند 
امس ان بالده «تشعر بالقلق واالنزعاج» من استقبال 
ليبيا ملواطنها عبد الباسط علي محمد املقرحي، املدان 

بتنفيذ اعتداء لوكيربي، استقبال االبطال.
وأضاف ميليباند حملطة «بي بي سي» التلفزيونية: 
«بالتأكيد فان استقبال شخص ارتكب قتال جماعيا كبطل 
في طرابلس يثير القلق واالنزعاج» وخصوصا لعائالت 

ضحايا االعتداء الذي أودى بحياة ٢٧٠ شخصا.
وحذر ميليباند من ان املعاملة التي لقيها املقرحي قد 

يكون لها نتائج خطيرة على العالقات مع بريطانيا.
وقال «من املهم جدا ان تدرك ليبيا ان سلوك حكومتها 
في األيام املقبلة ســـيكون أساسيا في نظرة العالم الى 

عودة ليبيا الى أسرة األمم املتحضرة».
إال ان ميليبانـــد رفض ان يعبر عن موقف لندن من 
قرار وزير العدل االسكوتلندي كيني ماك اسكيل االفراج 
عن املقرحي. وقال «لم يكـــن من الوارد ان نتدخل في 

امللف من قبل ولن نتدخل اآلن».

والنظام القضائي االسكوتلندي منفصل عن النظام 
البريطاني لذلك تركت لندن للحكومة االســـكوتلندية 

مسؤولية إدارة هذا امللف.
هذا وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية «بي بي سي» أن 
وزارة اخلارجية البريطانية تعيد النظر بزيارة مقررة 
لـــدوق يورك األمير أندرو إلى طرابلس مطلع الشـــهر 
املقبل بسبب االســـتقبال احلافل الذي أعدته ملواطنها 

املقرحي.
كذلك اعتبرت الصحـــف البريطانية الصادرة امس 

قرار االفراج عن املقرحي «خيانة للعدل».
وكتبت صحيفة التاميز في افتتاحيتها ان «قرار االفراج 
عن الرجل الذي ادين في اعتداء لوكيربي اتخذ بعد تفكير 

ومببادرة عطف، لكنه قرار خاطئ رغم ذلك».
واضافت ان «االفراج عن السجناء ألسباب إنسانية 
وارد بالتأكيد. لكن ليس كل السجناء يستحقون املوافقة 
على طلب في هذا االجتاه، وجرمية املقرحي كبيرة الى 
درجة انه يجب ان ميضي االيام الباقية من حياته في 

السجن».
كمـــا كتبت صحيفة «ديلي ميل» ان اطالق ســـراح 
املقرحي لن يسمح بالرد على التساؤالت عن مسؤوليته 

او مشاركة أشـــخاص آخرين في االعتداء، موضحا ان 
عائالت الضحايا «لن تعرف احلقيقة أبدا».

واتهمـــت الصحـــف البريطانيـــة رئيـــس الوزراء 
غوردن براون بأنه لم يفعل شيئا لالعتراض على قرار 
اســـكوتلندا في محاولة لتحســـني العالقات مع ليبيا 

الغنية بالنفط.
اما صحيفة «ديلي تلغراف» فقد ذكرت أهمية العالقات 
بني الواليات املتحدة واسكوتلندا،  موضحة ان االميركيني 
هم املستثمرون األجانب الرئيسيون في املقاطعة وان 

٥٠ ألف شخص يعملون في ٥٠٠ شركة اميركية.
من جانبه عّبر البيت األبيض عن انزعاجه من استقبال 
األبطال الذي حظـــي به لدى عودته إلى ليبيا املقرحي 
ضابط املخابرات الليبية السابق الذي حكم عليه بالسجن 

مدى احلياة إلدانته في تفجير لوكربي عام ١٩٨٨.
وقال بيل بورتون املتحدث باسم البيت األبيض «إنه 
مما يبعث على االنزعاج رؤية صور تظهر أن املقرحي 
حظي باستقبال األبطال بدال من معاملته كمجرم مدان. 
كما ســـبق وأبلغنا احلكومة الليبية فإن استقبال كهذا 
يبعث بالرسالة اخلطأ ويسيء بشدة ملشاعر عائالت مئات 

األشخاص الذين فقدوا أرواحهم في تفجير لوكربي».

كابولـ  وكاالت: أعلن الرئيس 
االفغانـــي املنتهية واليته حامد 
االبرز املرشح  كرزاي ومنافسه 
عبـــداهللا عبـــداهللا فوزهما في 
االنتخابات الرئاسية التي جرت 
امـــس االول في حـــني دعتهما 
اللجنـــة االنتخابية الى التحلي 

بالصبر.
وأعلن مدير احلملة االنتخابية 
لكرزاي فـــوز الرئيس املنتهية 
واليته من اجلولـــة االولى في 
االنتخابـــات قائـــال ان النتائج 
األوليـــة أظهرت عـــدم احلاجة 

خلوض جولة إعادة.
وقال دين محمد لـ «رويترز» 
ان «النتائج األولية تشير الى ان 
الرئيس حصل على أغلبية» رغم 
قوله إن اعالن النتائج الرسمية 
هو مهمـــة جلنـــة االنتخابات. 
وأضاف «لن نخوض جولة ثانية. 

حصلنا على أغلبية».
بدوره قال عبــــداهللا عبداهللا 
املنافس الرئيسي لكرزاي ان النتائج 
األولية تشير الى حصوله على أكثر 
من نصف األصوات املطلوبة للفوز 

من اجلولة األولى.
وأضاف عبداهللا لـ «رويترز» 
في اتصال هاتفـــي «انا متقدم. 
النتائج األولية الواردة من األقاليم 
تشير إلى حصولي على اكثر من 

٥٠٪ من األصوات».
اللجنـــة االنتخابية  غير ان 
رفضت تأكيد مـــا أعلنه كل من 
املرشـــحني املتنافســـني وقـــال 
املتحدث باســـمها «ال نستطيع 
ان نؤكد ذلك. ســـننتظر تلقي 
أوراق النتائـــج» طالبا من فرق 
املرشـــحني «توخي احلذر فيما 

تعلنه والتحلي بالصبر».
اللجنة  وكان املتحدث باسم 
االنتخابية زكريا باراكزاي أعلن 

صباح امس «انتهاء» عملية فرز 
األصوات في االنتخابات الرئاسية 
موضحا ان معدل املشـــاركة قد 
يصل الى ما بني ٤٠ و٥٠٪. ومن 
املقرر اعالن الرقم النهائي خالل 

أيام.
واضاف ان «نسبة املشاركة 
لم تكن هي نفســـها في الشمال 
واجلنوب ووســـط البالد لكنها 

تعد مرضية».
ولم تعلن اللجنة ايضا نسبة 
انتخابات مجالس  املشاركة في 
الواليات التي جرت ايضا امس 

األول.
املتوقـــع إعالن  ومن غيـــر 
النتائج األولية الرســـمية قبل 
أسبوعني وتشـــير استطالعات 
الرأي التي أجريت قبل االنتخابات 

الى تقـــدم كرزاي لكنها رجحت 
خوضه جولة إعادة أمام منافسه 
عبداهللا الذي يحظي بدعم قوي 

في املناطق الشمالية.
هذا وقالت بعثة األمم املتحدة 
في كابول والســــفارة األميركية 
ان النتائج لن تكون شــــرعية اال 
بعد تصديق مفوضية االنتخابات 

عليها.
وقالت املتحدثة باسم السفارة 
األميركيـــة «رأينا التقارير لكن 
املفوضيـــة هي الوحيـــدة التي 
ميكنها اعالن النتائج الرسمية. 
سننتظر لنسمع منها. أي شيء 

آخر هو محض تكهنات».
وكانت حركـــة طالبان دعت 
التي  الى مقاطعـــة االنتخابات 
وصفتهـــا بأنها «عملية تضليل 

من تنسيق األميركيني» واقسمت 
على مهاجمة مكاتب التصويت. 
لكن أعمال العنف جاءت محدودة 
النطاق ولم يحـــدث حمام الدم 

الذي كان يخشى منه.
اال ان عددا من املراقبني يبدي 
تخوفا من نسبة مشاركة ضعيفة 
مما قد يؤثر على مصداقية هذه 
االنتخابات التي شابتها بالفعل 
اتهامـــات بالتزوير ومبخالفات 
الســـلطات  متنوعـــة وعـــدت 
بالتحقيق فيها حالة بحالة على 

حدة.
وفي هــــذا اإلطار قــــدم فريق 
عبداهللا عبداهللا «٣٠ شكوى محددة 

جدا» الى اللجنة االنتخابية.
الــــى ذلك، هنــــأ مجلس االمن 
الدولــــي الشــــعب االفغاني على 

مشاركته في االنتخابات وقال في 
بيان «ان اعضاء املجلس يؤكدون 
أهمية هذه االنتخابات في الوقت 
الذي تواصل فيه افغانستان العمل 
مع الدول األخرى لتحقيق االهداف 

التي حددوها».
املجلــــس  أعضــــاء  ودان 
األنشطة اإلرهابية التي تقوم بها 
حركة طالبــــان وتنظيم القاعدة 
واجلماعات املتطرفة األخرى التي 
تسعى الى زعزعة االستقرار في 

افغانستان.
كما اشــــاد املجلس باجلهود 
التي بذلتها قوات األمن االفغانية 
الدولية للمساعدة على  والقوات 
ارســــاء األمــــن في افغانســــتان 
(ايساف) خالل االنتخابات لضمان 

امن وسالمة الناخبني االفغان.

واشنطن ـ يو.بي.آي:  أعلن 
النائب العام االرجنتيني البرتو 
نيســـمان امس ان وزير الدفاع 
املعـــني احمد وحيدي  االيراني 
مطلـــوب منذ العـــام ٢٠٠٧ من 
قبل شـــرطة االنتربول في اطار 
التحقيق في االشتباه بتورطه 
في تفجير مقر جمعية يهودية 
في بوينس آيرس اوقع ٨٥ قتيال 

و٣٠٠ جريح في العام ١٩٩٤.
ان االنتربول  وقال نيسمان 
اصدر مذكرة توقيف بحق احمد 

وحيدي منذ نوفمبر ٢٠٠٧.
من جهة أخرى، قال معلقون 
سياسيون وديبلوماسيون إن 
الرئيس اإليراني محمود أحمدي 
جناد يتبع مؤخرا استراتيجية 
يحاول فيهــــا تدعيم قوته عبر 
إحاطة نفســــه باملوالني له في 
طهران فيما يبدو أنه يوجه بعض 
اإلشارات إلى املجتمع الدولي بأنه 
على استعداد للتخاطب بشأن 

مسألة بالده النووية.
الدولي تعيني  وقرأ املجتمع 
جنــــاد لعلي أكبــــر صاحلي في 
منصبــــي نائب رئيــــس الدولة 
الذرية  الطاقة  ورئيس وكالــــة 
اإليرانية علــــى انه محاولة من 
جناد لتدعيم احلكومة باملوالني له، 
فصاحلي يعتبر من الفيزيائيني 

املوثوقني جدا لديه.
ورحب الوسطان الديبلوماسي 
العالم بصاحلي  فــــي  والعلمي 
معتبرين أن تعيينه يؤشر رمبا 
إلى سياسة نووية إيرانية أقل 

عقائدية وأكثر براغماتية.
ونقلت صحيفة «نيويورك 
عــــن  االميركيــــة  تاميــــز» 
إلى  الديبلوماسيني إشــــارتهم 
دالالت عدة ظهرت مؤخرا على 
أن طهران قد تكون على جهوزية 
تامة للتعاون مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية في ڤيينا، ولفتوا 
إلى ان تطورا آخر ظهر مؤخرا 
وهو قرار الرئيس اإليراني بإبقاء 

وزير اخلارجية اإليراني منوچهر 
متكي في منصبه من دون تسليم 
ذلك املنصب إلى حليف محافظ 

أكثر من متكي.
الرئيس  بــــأن  وأفاد خبراء 
اإليراني واملرشد األعلى االعلى 
للجمهوريــــة االســــالمية علي 
خامنئي قد يكونان احتسبا أن 
حل املســــألة النووية ميكن أن 
يحل مشكلة الوضع االقتصادي 
اإليراني املضطــــرب عبر إلغاء 
العقوبات اجلديدة ورمبا إلغاء 
القدمية أيضا وبالتالي فإن ذلك 
الزعيمني اإليرانيني  سيكســــب 
مصداقية أكبر لتحقيقهما هدفا 
سياســــيا هاما. واعتبر خبراء 
آخــــرون أن كل تلك االفكار هي 
مجرد آمال فاألزمة السياســــية 
احلادة التي شهدتها إيران تسببت 
في شلل ال ســــابق له وصراع 
على أن الرئيس جناد لن يقدر 
على حتقيق سياسة متماسكة 
في ظل حكومة منقسمة بشكل 
مرير. وقالت «نيويورك تاميز» 
إن غالبيــــة اخلبراء اعتبروا ان 
االضطرابــــات التي حصلت في 

طهران بعيد االنتخابات الرئاسية 
سوف تنتقل إلى داخل مؤسسات 
السلطة رمبا لتقييد قدرة جناد 

على املناورة.
الديبلوماســــيني  وقال أحد 
الغربيني الذي أمضى ســــنوات 
في إيران وبات أكثر يأسا حول 
املستقبل السياســــي فيها «إنه 
يرى بارقة أمل» وأضاف «يبدو 
املاضية  القليلة  األيام  أنه وفي 
أظهر اإليرانيون تعاونا مفاجئا 
مــــع «الوكالة الدوليــــة للطاقة 

الذرية».
وقال ديبلوماسيون ان طهران 
سمحت األسبوع املاضي ملفتشي 
الوكالة الدوليــــة بزيارة موقع 
مفاعل آراك بعد سنة على منعهم 

من ذلك.
الديبلوماســــيون أن  وذكر 
ايران ســــمحت أيضــــا للوكالة 
التابعة لالمم املتحدة بتحديث 
فــــي موقع نطنز  املراقبة  نظم 
لتخصيب اليورانيوم بناء على 
طلب الوكالــــة التي كانت جتد 
صعوبــــة في متابعة النشــــاط 

املوسع هناك.

جنتي يحث على اعتقال 
«قادة شغب» ما بعد االنتخابات

طهرانـ  رويترز: حث رجل دين إيراني محافظ السلطة القضائية في 
ــة  إيران امس على اعتقال قادة اضطرابات اندلعت بعد انتخابات الرئاس
ــحني اإلصالحيني املهزومني مير حسني  ــارة على ما يبدو للمرش في إش

موسوي ومهدي كروبي.
ولم يذكر أحمد جنتي الذي يترأس مجلس صيانة الدستور موسوي 
ــم لكن محافظني آخرين اتهموا االثنني مرارا بالتحريض  أو كروبي باالس
ــخصا على األقل. وقال  ــوارع التي قتل فيها ٢٦ ش على احتجاجات الش
جنتي للمصلني في خطبة اجلمعة امس «أعمال شغب (ما بعد االنتخابات) 

هي قضيتنا األساسية اليوم. 
ــخاص ولم يعتقل آخرون. يجب أن يكون اعتقالهم  اعتقل بعض األش
ــمي  ــلطة القضائية». وأذاع التليفزيون اإليراني الرس أول ما تفعله الس

اخلطبة على الهواء مباشرة.

فرز األصوات في أحد مساجد كابول أمس                (أ.پ)

املقرحي لدى وصوله الى ليبيا مبرافقة جنل القذافي سيف اإلسالم              (أ.ف.پ)

ــانية  ــع االنفجارات االنتحارية الـ ٤ التي وقعت في العاصمة الشيش ــون يعاينون أحد مواق محقق
غروزني أمس وأسفرت عن مقتل ٤ شرطيني ومنفذي االنفجارات            (أ.ف.پ)

مؤسسة «نكست سنتشوري فاوندايشن»:

حماس شاركت في مؤتمر للسالم
 حضره إسرائيليون في سويسرا

 لندن ـ عاصم علي
كشــــفت منظمة غير حكومية مقرها لندن 
أنها عقدت ســــرا مؤمتر ســــالم في سويسرا 
مطلع هذا الشــــهر جمع شــــخصيات رفيعة 
املستوى من حركتي حماس وفتح وإسرائيل 
ملناقشة حل الدولتني للصراع بني الفلسطينيني 
واإلســــرائيليني. وأفادت مؤسســــة «نكست 
التي تعتبر نفسها  سنتشوري فاوندايشن» 
مؤسســــة «مسار ديبلوماســــي ثاني» تعمل 
من أجل حل األزمات والســــيما توفير منتدى 
للفلسطينيني واإلســــرائيليني، أن «هذه املرة 
األولى التي نرى فيها حماس تتحدث مباشرة 
الى اإلسرائيليني، واملرة األولى التي تناقش فيها 
احلركة اإلسالمية حال على أساس الدولتني». 
وقال األمني العام للمؤسسة وليام موريس إن 
«كثيرا من اإلسرائيليني قد يشككون في جدوى 
هذا اللقاء، لكن أعتقد أن الشعب الفلسطيني 
في مناطق مثل غزة يسلك هذا الطريق (السالم 
واحملادثات)، رغم أن هناك أكثر من سبب كي 
يكون أكثر تطرفا». وأشاد بالرغبة في احلوار 
لدى حماس، حتى بني املتشــــددين، وبسماع 
مواقف أكثر ليونة لدى احلركة في «قبول حل 

على أساس الدولتني».وأشارت املؤسسة الى 
أنها أرسلت تقريرا عن محادثات املؤمتر إلى 
جميــــع وزراء اخلارجية في املنطقة. وحضر 
ديبلوماسيون وشخصيات رفيعة املستوى من 
دول عربية أخرى لم يسمها موريس املؤمتر. 
وفيما لم تسم املنظمة شخصيات فلسطينية، 
تبني أن بني احلاضرين اإلسرائيليني جلعاد شير 
املفاوض الرئيسي في محادثات كامب ديڤيد عامي 
١٩٩٩ و٢٠٠٠ ومحادثات طابا والوزير العمالي 
السابق افرامي سنيه. وتوصل املؤمتر الى اجماع 
على أن تكون مبادرة خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز للسالم، أساسا ألي 
محادثات. إال أن املؤمترين االسرائيليني اتفقوا 
على وجود حاجة الى اقناع الشعب اإلسرائيلي 
بأن املبادرة متثل فرصة للسالم وليس تهديدا 
للدولة العبرية. واستغرق املؤمتر ٣ أيام متتالية 
وعقد في سويســــرا لصعوبة احلصول على 
تأشيرات لكثير من املشاركني الفلسطينيني الى 
دول االحتاد األوروبي. كما علم أن املشاركني 
القادمني من غزة اضطروا الى مغادرة القطاع 
الى مصر قبل شــــهر من بدء املؤمتر ليتيسر 

لهم السفر الى اخلارج.

مقتل جنديين 
بريطانيين خالل 

االنتخابات
لندن ـ يو.بي.آي: 
ــت وزارة الدفاع  أعلن
ــس  ام ــة  البريطاني
ــل جنديني  ــن مقت ع
بريطانيني جراء انفجار 
في جنوب أفغانستان 
ــوزارة انهما  وقالت ال
قتال في االنفجار الذي 
اثناء  وقع امس االول 
قيامهما بدورية راجلة 
بالقرب من بلدة سانغني 

بوالية هلمند.


