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أورومتشيـ  أ.ش.أ: أصدرت أمس احملكمة الشعبية البلدية املتوسطة 
في مدينة اورومتشــــي عاصمة منطقة شينغ يانغ شمال غرب الصني 
احكاما بالسجن على 3 أشخاص أدينوا بالضلوع في سلسلة هجمات 
الوخز باالبر الطبية املســــتعملة التي شهدتها املدينة خالل األسابيع 
القليلة املاضية، مما أحدث حالة مــــن الذعر لدى عموم املواطنني كما 
أفضت تلك الهجمات الى اندالع مظاهرات واحتجاجات شعبية تنتقد 
احلكومة لتقاعسها عن أداء واجبها األمني. وقضت احملكمة على اليبان 

اليهامو )19 عاما( بالســــجن 15 سنة لوخزه مؤخرة امرأة بابرة طبية 
مســــتعملة. وقال التلفزيون الصيني ان الشاب لم يقبل احلكم وأعلن 
انه سيتقدم بطلب الستئنافه. كما قضت احملكمة بالسجن 10 سنوات 
على مختار جيانغ توردي )34 عاما( و7 سنوات على اميانيشا قولي 
)22 عاما( لوخزهما سائق سيارة أجرة بحقنة وسلبهما منه مبلغ 710 
يوانات لشراء املخدرات الالزمة لتعبئة تلك احلقن. ولفتت احملكمة الى 

ان املدانني الثالثة جميعهم من أفراد قومية اإليغور املسلمة.

أحكام بالسجن وصلت لـ 15 عامًا بحق 3 مسلمين صينيين لضلوعهم في هجمات الحقن

إيران تعلن تفاصيل مقترحاتها لمجموعة »5+1«.. وروسيا تعرب عن خيبة أملها من المقترحات

البيت األبيض يدرس تقريراً سرياً إلعادة تحديد إستراتيجية الحرب

واشنطن تقبل عرض طهران بإجراء محادثات على مستوى عاٍل مع الدول الكبرى

غيتس إلرسال قوات إضافية إلى أفغانستان وسط معارضة الديموقراطيين
واشنطن ـ وكاالت: يستعد وزير الدفاع االميركي روبرت غيتس 
للموافقة على ارسال جنود اضافيني الى افغانستان، في حني يتصاعد 

اجلدل داخل الكونغرس حول جدوى هذه اخلطوة املرتقبة.
وأعلن املتحدث باسم وزارة الدفاع )الپنتاغون( جيف موريل انه 
من املتوقع أن يوافق غيتس على إرسال آالف اجلنود اإلضافيني إلى 
أفغانستان للتعامل مع تنامي خطر العبوات الناسفة التي ساهمت 
في إيقـــاع معظم القتلى واجلرحى في صفوف قوات حلف شـــمال 

االطلسي )الناتو( هناك.
ونقلت شبكة »سي إن إن« األميركية االخبارية عن موريل قوله 
انه خالل السنتني املاضيتني توصل غيتس إلى خالصة مفادها ان عدد 
القوات أو التجهيزات في أفغانستان ليس كافيا حلماية القوات األميركية 

من تهديد العبوات الناسفة التي تزرع على جنبات الطرق.
وأضاف ان غيتس يريد إرسال القوات اإلضافية »في أقرب وقت 
ممكن« مشـــيرا إلى ان نشرهم سيكون منفصال عن أي عملية نشر 
يطلبها قائد القوات األميركية وقوات الناتو في أفغانستان اجلنرال 
ســـتانلي ماكريســـتال.وتابع موريل قائال ان »وزير الدفاع مصمم 
علـــى ان األمر يتطلب تلبيته ألن القوات هناك بحاجة إلى مزيد من 

احلماية«.
يشـــار إلى انه بحســـب ارقام وزارة الدفاع األميركية منذ العام 
2007 ارتفع عند العبوات الناسفة في افغانستان بنسبة 350% ورغم 
النجاح في تفكيـــك بعضها إال أن معدل قتلى القوات الدولية الذين 
قضوا بسببها خالل العامني املاضيني ارتفع إلى أكثر من 400% كما 

زاد معدل املصابني بواقع %700.

زيادة قدرات طالبان

وكشف مصدر عسكري أميركي للـ »سي إن إن« ان قدرات حركة 
طالبان على إنتاج القنابل وتدريب املهاجمني فضال عن عدد الهجمات التي 

وتأتي هذه اخلطط لتحديد عدد القوات األميركية في أفغانستان 
عند 68 ألف جندي منذ بداية الســـنة عندما وافق الرئيس األميركي 

باراك أوباما على إرسال 21 ألف جندي إضافي.
واعلـــن البيت االبيض امس االول ان الرئيس أوباما ســـيحتاج 

ألسابيع عديدة من اجل ان يقرر ارسال تعزيزات اضافية اوال.
وقد قدم اجلنرال ستانلي ماكريستال قائد القوات االميركية في 
افغانستان اواخر اغسطس املاضي تقريرا عن الوضع امليداني إلدارة 

اوباما، لكنه لم يتضمن اي طلب باالرقام لتعزيزات جديدة.
ويدرس اوباما ومعاونوه حاليا هذا التقرير الســـري الذي يعيد 

حتديد االستراتيجية االميركية في افغانستان.
وسيبلغ اعضاء الكونغرس رسميا مبضمونه في االيام املقبلة.

والحقا سيعد اجلنرال ماكريســـتال في مرحلة ثانية توصياته 
بشـــأن عدد القوات الذي يراه ضروريا للتغلب على مترد املقاتلني 

املتطرفني في افغانستان.

معارضة ديموقراطيين

في غضون ذلك، تساءل مسؤوالن دميوقراطيان رفيعا املستوى 
عن فائدة ارســـال املزيد من القوات، اذ قالت رئيسة مجلس النواب 
نانسي بيلوسي »ال أظن ان ثمة دعما كبيرا لفكرة إرسال املزيد من 
القوات إلى أفغانســـتان ال في البالد وال فـــي الكونغرس« ووافقها 
الرأي الســـيناتور كارل ليفني رئيس جلنة اخلدمات العسكرية في 
مجلس الشـــيوخ بقوله ان التركيـــز يفترض أن يكون على تدريب 
وزيادة عديد اجليش األفغاني أكثر من بحث مسألة إرسال مزيد من 

القوات األميركية.

..وماكين يؤيد

غير ان االقلية اجلمهورية في الكونغرس ترى غير ذلك ويتزعمها 

تستهدف القوات األميركية قد ارتفعت بشدة خالل العام املاضي.
الى ذلك، قال مسؤول عسكري أميركي آخر على اطالع مبا يجري: 
ان اخلطة قد تقضي بإرســـال حوالي 3 آالف جندي إلى أفغانستان، 
مشيرا إلى ان الپنتاغون حدد وحدات عسكرية معينة إلرسالها، إال 
أنه رفض تســـميتها كما طلب عدم الكشـــف عن هويته ألنه لم يتم 

اإلعالن عن قرار نهائي في هذا الشأن حتى الساعة.

السيناتور جون ماكني الذي شدد في مقابلة مع وكالة فرانس برس 
على ارســـال قوات اميركية اضافية الى افغانســـتان مع ارفاق ذلك 

بزيادة عديد قوات االمن االفغانية.
وردا على سؤال ملعرفة ما اذا كان يرى ضروريا ارسال قوات قتالية 

جديدة الى افغانستان، قال ماكني »سيتوجب فعل ذلك«.
وقال املنافس الســـابق الوباما في السباق الى البيت االبيض في 
حديث هاتفي اجرته معه فرانس برس »من املؤكد سيتوجب علينا 
زيادة عدد العســـكريني االفغان، لكن العـــراق اظهر لنا ان رفع عدد 

املدربني وحجم اجليش الوطني ال يكفيان«.
وردا على اقتراح تقدم به السيناتور الدميوقراطي ليفني اوضح 
ماكني ان »اجليش العراقي انهار في غياب قوات )اميركية( اضافية 

كانت مطلوبة« لدعمه.

عواصـــم – وكاالت: ردا على 
املقترحـــات التـــي قدمتها ايران 
الجراء محادثات على مســـتوى 
عال مع القـــوى الكبرى، اعلنت 
الواليات املتحدة انها ستقبل هذا 
العرض علـــى الرغم من الرفض 
الـــذي اعلنته طهران ملناقشـــة 

برنامجها النووي.
وقال املتحدث باســـم وزارة 
اخلارجيـــة األميركيـــة بي.جيه 
كراولـــي »سنســـعى الـــى عقد 
اجتماع مبكر على مستوى عال 
الى اختبار استعداد  وسنسعى 
ايران للتواصـــل«، وقال فيليب 
التي قدمتها  الوثيقة  ان  كراولي 
اجلمهورية االســـالمية االربعاء 
املاضي، ال تتضمن تقدما ملموسا 
لكنها »تقـــول فقط ان احلكومة 
فـــي بدء حوار  االيرانية ترغب 

وتفاوض«.
واضاف »سنســـعى الى عقد 
اجتماع بســـرعة وسنسعى الى 
الرغبة االيرانية«، واكد  اختبار 
كراولي انـــه »اذا كان لدى ايران 
الرغبة في املشاركة في مفاوضات 
جادة، فانها ستجد في الواليات 
املتحدة والبلدان االخرى ملجموعة 
الســـت )املانيا والصني وفرنسا 
وبريطانيا وروسيا( محاورين 

حقيقيني«.
وعبر عن امله في عقد اجتماع 

بني مســـؤولني كبار مـــن ايران 
والدول الست. وقال »من وجهة 
القضية  الدولية،  نظر االســـرة 
النووية.  املركزية هي املســـألة 
اذا كنا سنتحدث فسنعمل على 
مناقشة القضية النووية«. وتابع 
»نأمل كما قلنا مطلع االسبوع في 
الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية، 
ان تختار ايران مشاركة االسرة 
الدولية )العمل( ومعاجلة مخاوفنا 

من البرنامج النووي«.
مـــن جانبها أعربت روســـيا 
عن خيبة أملهـــا إزاء املقترحات 
االيرانيـــة، ونقلت وكالة االنباء 
الروسية »إنترفاكس« عن مسؤول 
في احلكومة الروســـية لم تذكر 
الوكالة اسمه القول إن املقترحات 
االيرانية »لم تعط إجابات شافية 

للسؤال االساسي لألسف«.
في املقابل، قال وزير اخلارجية 
االيراني منوچهر متكي امس انه 
يعتقد ان املقترحات التي قدمتها 
العاملية قد متهد  للقـــوى  ايران 
املفاوضات لكنه  امـــام  الطريق 
اوضح ان طهران لن تتنازل في 

نزاعها النووي مع الغرب.
فـــي تصريحات  وقال متكي 
مبؤمتر صحافي »ال ميكننا تقدمي 
اي تنـــازل فيمـــا يتعلق باحلق 

االصيل لالمة االيرانية«.
على صعيد متصل أعلنت إيران 

التعاون«. 
ودعت طهـــران ضمن احملور 
الثاني وهو محور القضايا الدولية 
الى إصالح األمم املتحدة ومجلس 
األمـــن الدولي وفعاليتهما »على 
الدميوقراطية  أســـاس مبـــادئ 
والعدالة« أما بنود احملور الثالث 
واملرتبط بالقضايا االقتصادية 
فتمثلت االقتراحات اإليرانية في 
إنتاجا وتوريدا  »الطاقة وأمنها 
ونقال واســـتهالكا واالســـتثمار 
القدرات لتعزيز  التجاري وبناء 
وتطوير رفاهية الشعوب واحلد 
الفوارق  الفقـــر وتضييـــق  من 
االجتماعيـــة وجســـر الهوة بني 
الشمال واجلنوب وحتديد األسباب 
املالية  الرئيسية وجذور األزمة 
واالقتصادية العاملية ومنع وقوع 
أشكال أخرى من هذه األزمة في 
االقتصاد العاملي وتصميم آليات 
جديدة وعادلة ومحاربة االقتصاد 
غير الشرعي والفساد االقتصادي 
واالختـــالس املالي واألنشـــطة 
اإلجراميـــة املنظمـــة التي تضر 

باألمن االقتصادي«.
الرئيس  الى ذلـــك يتوجـــه 
االيراني محمـــود احمدي جناد 
بعد غـــد املقبل إلـــى نيويورك، 
للمشـــاركة في االجتماع الرابع 
العامة لالمم  والستني للجمعية 

املتحدة.

امس ان رزمـــة املقترحات التي 
سلمتها الى سفراء دول مجموعة 
5+1 حول ملفها النووي تأتي في 
إطار قبول طهـــران للدخول في 
احلوار وإقامة عالقات التعاون.

وقالت وكالة »مهر« لألنباء شبه 
الرسمية ان املقترحات استندت 
إلى ثالثة محاور وهي: القضايا 
السياســـية واألمنية والقضايا 

الدولية والقضايا االقتصادية.

وتضمن محور القضايا األمنية 
والسياســـية »احتـــرام الكرامة 
اإلنســـانية وثقافـــة الشـــعوب 
وحقوقهـــا وتعزيز االســـتقرار 
العادل وإشاعة  وإقامة الســـالم 
ازدهار  الدميوقراطيـــة ودعـــم 
الشعوب في املناطق التي تعاني 
من عدم االســـتقرار والعسكرة 
والعنـــف واإلرهـــاب«، ودعت 
إيران فـــي مقترحاتها »الى منح 

األولوية ملناطـــق في العالم هي 
بحاجة الى ذلك مبا فيها الشرق 
األوسط والبلقان وافريقيا وأميركا 
اجلنوبية وشـــرق آسيا مؤكدة 
ان توفير اجلهـــود واالتصاالت 
ملســـاعدة الشـــعب الفلسطيني 
على تنفيذ خطة عادلة ومتوازنة 
حتقق له السالم الشامل واألمن 
الدائم ومتنحه حقوقه األساسية 
سيكون مثاال جيدا على عالقات 

متكي وأوغلو خالل مؤمتر صحافي مشترك في طهران أمس               )أ.ف.پ(

 أميركا تبدي استعدادها إلجراء
 محادثات ثنائية مع كوريا الشمالية

واش��نطن � ا.ف.پ: اعلنت الوالي��ات املتحدة امس انها 
مستعدة الجراء محادثات مباش��رة مع كوريا الشمالية في 
محاولة العادتها الى املفاوضات السداس��ية بشأن برنامجها 
الن��ووي. جاء ذلك في تصريحات ملس��اعد وزير اخلارجية 
فيليب كراول��ي والتي تبدو وكأنها مؤش��ر على تغيير في 
سياسة وزارة اخلارجية التي قالت الشهر املاضي انها مستعدة 
الجراء محادثات مباشرة فور أن تعود بيونغ يانغ الى االتفاق 
الذي مت التوصل اليه خالل املفاوضات السداسية التي اعلنت 

عدم املشاركة فيها في ابريل.
وقال كراولي في مؤمتره الصحافي اليومي »نحن مستعدون 
خلوض مناقشات ثنائية مع كوريا الشمالية، ولكن من املهم 

توصيف ذلك بالشكل املالئم«.
واض��اف »انها محادثات ثنائية نأمل في ان تتم في اطار 
احملادثات السداسية وتهدف الى اقناع كوريا الشمالية بالعودة 
الى العملية السداس��ية وان تتخذ خطوات ثابتة على طريق 

نزع االسلحة النووية«.
وق��ال كراولي »نظن اننا نلقى دعما« من الدول األخرى 
»إلجراء محادثات ثنائية إن كانت مناس��بة باعتبارها سبيال 

إلعادة كوريا الشمالية إلى احملادثات السداسية«.
وبالرغم من رفض بيونغ يانغ املس��تمر للمحادثات فقد 
أطلقت مؤخرا إشارات على رغبتها بإجراء مفاوضات مباشرة 
مع الواليات املتحدة من جديد حتى انها دعت املبعوث اخلاص 
لإلدارة األميركية إلى كوريا الش��مالية س��تيفن بوسوورث 

لزيارتها.

روبرت غيتس

اليمن يرفض أي وساطة للتفاوض مع الحوثيين
ويعلن تقّدم قواته بنجاح باتجاه حرف سفيان

مقتل 3 وإصابة 35 في انفجار شمال بغداد

نائب مقرب من المالكي: حزب الدعوة
لن ينضم إلى االئتالف الوطني

 »ديلي تلغراف«: قوات 
بريطانية خاصة تدرب قوات 

ليبية بموجب اتفاق سري
لندن � عاصم علي: ذكرت صحيفة 
ديلي تلغراف امس ان القوات اخلاصة 
في سالح اجلو البريطاني تقوم بتدريب 
القوات اخلاصة الليبية منذ 6 أشهر. 
وقالت الصحيفة نقال عن مصادر في 
وحدة القوات اخلاصة البريطانية، ان 
مجموعة تضم بني 4 و14 عنصرا في 
سالح اجلو، تقوم بتدريب عناصر ليبيني 
على تقنيات مكافحة اإلرهاب. وصرحت 
هذه املصادر للصحيفة بأن »مجموعة 
صغيرة من مدربي سالح اجلو تهتم 
بهذه املسألة منذ ستة أشهر في إطار 
اتفاق س��ري مع الليبيني«. ورفضت 
وزارة الدفاع البريطانية التعليق على 
هذه املعلوم��ات لكن وزارة اخلارجية 
قالت ردا على سؤال لصحيفة »ديلي 
ميل« ان لندن »تتعاون حاليا مع ليبيا في 
مجال الدفاع«. وقالت »ديلي تلغراف« 
ان االتفاق في هذا الشأن وقعه مطلع 
2009 رئيس الوزراء البريطاني غوردن 
براون لكنه اعد في عهد س��لفه توني 
بلير في 2004. ودان أفراد في سالح 
اجلو البريطاني هذا التعاون معتبرين 
انه مرتبط باإلفراج أخيرا وألس��باب 
صحية عن عبد الباسط املقرحي الذي 
كان ميضي عقوبة بالسجن اثر إدانته 
بالتورط في اعتداء لوكربي عام 1998. 
وقال هؤالء انهم يشعرون باالستياء الن 
عليهم تدريب جنود بلد سلم اجليش 
اجلمهوري االيرلندي أسلحة بينما كان 
يقاتل اجلي��ش البريطاني في ايرلندا 

الشمالية. 

لقاء بين قادة أمنيين هنود وباكستانيينمقديشو: مقتل 13 معظمهم معوقون في قصف للمتمردين
عقب حادث إطالق نار على الحدود

صنعاء ـ كونا: اعلنت احلكومـــة اليمنية امس رفضها 
الي وســـاطة خارجية أو محلية للتفـــاوض مع املتمردين 
احلوثيني في محافظة صعدة شـــمال شرق اليمن، مؤكدة 
ان الســـبيل الوحيد لوقف العمليات العسكرية يتمثل في 
موافقة احلوثيني على الشروط الستة التي حددتها اللجنة 

االمنية العليا.
واكد وزير اخلارجية اليمني أبو بكر القربي في تصريحات 
صحافية رفض بالده تدويل او تعريب قضية صعدة مشددا 
على ان »استقرار اليمن مهم للمنطقة ولكننا نرفض التدويل 

والتعريب«.
واضاف ان قضية صعدة هي »قضية داخلية وكل املواقف 
ال تعد تدخال بقدر احلرص على اســـتقرار اليمن ووحدته 
وهذا ما عبرت عنـــه املجموعة العربية واالحتاد األوروبي 

والواليات املتحدة األميركية«.
واكـــد القربي ان »لدى املتمرديـــن احلوثيني أطماعا في 
حكم اليمن وليس مجرد إعالن دولة في صعدة وان لديهم 

إمكانات ومصادر متويـــل تؤكد وجود دعم خارجي لهم«. 
وعلى صعيد العمليات العســـكرية قال مصدر في اللجنة 
األمنية العليا في تصريحات نقلتها وكالة االنباء اليمنية ان 
القوات املسلحة واألمن كبدت العناصر احلوثية في محافظة 

صعدة خسائر فادحة في األرواح واملعدات.
واكد املصدر ان وحدات عسكرية وأمنية تواصل تقدمها 
بنجاح في اجتاه خط حرف سفيان صعدة وذلك بهدف تأمني 
الطريـــق وإزالة األلغام واملتفجرات التي زرعها احلوثيون 
إلعاقة حركة الســـير ومنع وصول اإلمـــدادات للمواطنني 

واملساعدات للنازحني نتيجة احلرب.
وأوضح أنه مت خالل الساعات القليلة املاضية التصدي 
للهجمات التي قامت بها العناصر احلوثية في املالحيظ وباقم 
وصعيد صعدة واجلبل األحمر وفي محور سفيان وتكبيدها 
خســـائر فادحة في األرواح واملعدات كما مت تدمير عدد من 
املواقع التي حتصنت فيها تلك العناصر باإلضافة إلى تدمير 

عدد من املعدات واألسلحة التي كانت بحوزتها.

بغداد ـ وكاالت: أعلـــن عضو بارز في البرملان 
العراقي ومقرب من رئيس الوزراء نوري املالكي ان 
حزب الدعوة اإلسالمية الذي يتزعمه األخير حسم 
أمره بعدم العودة إلى االئتالف الوطني العراقي الذي 
يضم أحزابا وكيانات وشخصيات سياسية بينها 

املجلس األعلى اإلسالمي بزعامة عمار احلكيم.
واعترف النائب سامي العسكري في تصريح نشر 
امس بوجود ضغوط محلية لم يكشف عن مصدرها 
حلمل حزب الدعوة الذي يتزعمه املالكي على العودة 
إلى االئتالف الوطني الذي أعلن عن تشكيله مؤخرا 
لكنه أكد في ذات الوقت ان األخير حسم األمر واتخذ 

قرارا بعدم العودة إلى االئتالف.
وأشـــار إلى أن املالكي مـــاض في اتصاالته مع 

كيانات سياسية في محافظة االنبار غرب العراق 
التي تسكنها غالبية سنية متهيدا النضمامها إلى 
ائتالف دولة القانون الذي يرأسه خلوض االنتخابات 
التشـــريعية املقبلة مطلع العـــام املقبل. ميدانيا، 
اعلنت مصادر امنية عراقية مقتل 3 اشخاص على 
االقل واصابة 35 آخرين بانفجار ســـيارة مفخخة 
داخل مرآب للســـيارات قرب وزارة الدفاع القدمية 

في منطقة باب املعظم، في شمال بغداد.
واوضحت ان »انفجارا صغيرا وقع داخل ضريح 
احد السفراء االربعة لالمام املهدي املنتظر اسفر عن 
جرح احد حراسه وتبع ذلك انفجار سيارة مفخخة 
في مرآب القشلة قرب سوق السراي في منطقة الباب 

املعظم ما اسفر عن مقتل ثالثة اشخاص«.

مقديشـــوـ  أ.ف.پ: قتل 13 شـــخصا على االقل اثر سقوط 
قذيفـــة هاون اطلقها املتمردون االســـالميون امس االول على 
مستشـــفى لقدامى اجليش الصومالي في مقديشـــو، كما افاد 

مصدر اداري وشهود عيان.
وكان املتمردون شنوا هجوما بقذائف الهاون على مرفأ العاصمة 

وسقطت قذائف خالل الهجوم على االحياء املجاورة.
وســـقطت قذيفة في باحة مستشـــفى مارتيني حيث كان 
معوقون من احملاربني القدامى يتناقشون قبل وجبة االفطار 
فيما اصابت قذيفة ثانية الســـجن الرئيسي للمدينة املجاور 

للمستشفى.

وقال رئيس بلدية مقديشو محمد عثمان دغتهور ان عشرة 
من القتلى من مرضى املستشـــفى وثالثة من حراس السجن، 
وقال دغتهور »ندين هذا الهجوم على مدنيني ابرياء معظمهم 
من املعوقني خالل شهر رمضان«، واضاف ان عشرين شخصا 

جرحوا في االنفجارين.
ومنذ 7 مايو يشن كل من ميليشيا حركة الشباب االسالمية 
املتطرفة التي تســـتلهم افكارها من تنظيم القاعدة، ومقاتلي 
احلزب االســـالمي، وهي حركة متطرفـــة يغلب عليها الطابع 
احلزبي، هجوما واسع النطاق على احلكومة االنتقالية املدعومة 

من الغرب في العاصمة وجنوب البالد ووسطها.

اسالم اباد ـ رويترز: قال متحدث باسم قوات 
االمن الباكستانية ان القوات الهندية اطلقت النار 
عبر احلدود الباكستانية مساء أمس االول بعد ان 
اعتقدت بطريق اخلطأ ان القوات الباكستانية اطلقت 
صواريخ على الهند، لكن مسؤوال كبيرا بقوات امن 
احلدود الهندية قال ان باكســـتان بدأت االشتباك 
باطالق صاروخني على االراضي الهندية. واوضح 
املتحدث الباكستاني انه لم يصب احد في اطالق 
النار وان قادة قوة احلدود التقوا في وقت الحق 

ملناقشة احلادث الذي يؤكد على العالقات الهشة 
بني اخلصمني اللذين ميلكان قدرات نووية.

وجاء حادث اطالق النار النادر عند نقطة واجه 
احلدودية بني مدينة الهور الباكستانية وامريستار 
الهندية بعد ساعات من اتفاق البلدين على اجراء 
ديبلوماسيني كبار من اجلانبني محادثات قبل لقاء 
وزيري خارجية البلدين على هامش اجتماعات 
اجلمعيـــة العامة لالمم املتحدة في نيويورك هذا 

الشهر.


