
السبت
12 يونيو 2010

العربية34
والعالمية

بشـــكيك ـ يو.بي.آي: أعلنت احلكومة القرغيزية املؤقتة 
امس أنه متت السيطرة على االشتباكات العرقية التي اندلعت 
أمس االول في مدينة أوش اجلنوبية مع ارتفاع عدد القتلى 

إلى 26 شخصا واجلرحى إلى 416.
ونقلت وكالة »نوفوســـتي« الروســـية عن ناطق باسم 
وزارة الداخلية القرغيزية قوله إن »قوات األمن ســـيطرت 

على الوضع وقد توقف تبادل إطالق النار«.

ونقلت عن مصادر الشرطة واملستشفيات احمللية أن عدد 
ضحايا االشتباكات في اوش ارتفع إلى 26 شخصا فيما ازداد 

عدد املصابني إلى 416.
وكان عـــدد ضحايا هذه االشـــتباكات العرقية وصل إلى 
12 قتيال و126 جريحا في حني ذكرت رئيسة احلكومة روزا 
اوتونباييفا في بيان ان حكومتها »ستســـتخدم كل املوارد 

املتاحة لها وهي على ثقة بأن أمن املواطنني سيصان«.

قرغيزستان: اشتباكات عرقية تسقط 26 قتيالً و416 مصاباً

إيران تتوعد بالرد بالمثل إذا جرى تفتيش سفنها بالخليج..وواشنطن تلّوح بالخيار العسكري
امس من ان بالده سترد على كل 
سفينة ايرانية تتعرض للتفتيش 
في اخلليج ومضيق هرمز بتفتيش 
عدة سفن. ونسبت وكالة االنباء 
االيرانية الرسمية )ارنا( الى نائب 
رئيس جلنة األمـــن القومي في 
مجلس الشورى االسالمي حسني 
ابراهيمي قوله ان اخليلج ومضيق 
هرمز هما »ساحة مناورات ايران« 
وقال ان طهران »سترد بقوة على 

كل من يريد اإلضرار بها«.
وقال »ايران ســـترد بالتأكيد 
على كل سفينة ايرانية تتعرض 
للتفتيش وباملقابل سنقوم بتفتيش 
عدة سفن مقابل كل سفينة ايرانية 

تتعرض للتفتيش«.
مـــن جانبه، هاجـــم الرئيس 
االيراني محمـــود احمدي جناد 
بعنـــف الواليات املتحـــدة بعد 
تشـــديد مجلس االمن العقوبات 
على طهران واعتبر ان اسرائيل 

»الى زوال«.
وندد احمدي جنـــاد متحدثا 
خالل زيارة الى املعرض العاملي 
في شنغهاي بقرار مجلس االمن، 

معتبرا انه »ورقة ال قيمة لها«.
واتهم الرئيس االيراني القوى 
النوويـــة العاملية بــــ »احتكار« 
التكنولوجيا الذرية، مشيرا الى 
ان العقوبات اجلديدة »لن يكون 

لها اي مفعول«.
وفضل احمـــدي جناد اطالق 
مواقفه خالل زيارته الى اجلناح 
االيراني خـــالل »يوم ايران« في 
املعرض العاملي في شنغهاي بدال 
من اختيار قمة امنية اقليمية في 
الرئيسان  اوزبكستان يحضرها 
الروســـي والصينـــي. وتأتـــي 
زيارة احمدي جناد الى املعرض 
في مرحلة حساسة من عالقات 
طهران مع حليفتها الصني، احدى 
الدول الدائمة العضوية في مجلس 

االمن.

الكرملين: تسليم صواريخ »إس ـ 300« إليران ينتهك عقوبات األمم المتحدة

كاميرون يفلت من محاولة »طالبانية« الغتياله في أفغانستان
يقوم بها كاميرون في إحدى القواعد 

مبنطقة شاهزاد. 
وأفادت الصحيفــــة أيضا بأن 
رئيس الوزراء البريطاني اجلديد 
كان على بعد أقل من عشر دقائق 
عن املنطقة التي كانت تنتظر بها 

على ما يبدو قوات طالبان. 
وبعد إلغاء هــــذه الزيارة، اكد 
البريطانية  القاعدة  كاميرون من 
الرئيســــية فــــي أفغانســــتان أن 
القوات البريطانية التي تعمل في 
أفغانستان ستعود إلى بالدها فور 
أن تتمكن أفغانســــتان من تولي 

مسؤولياتها االمنية.
واضاف كاميرون »لســــنا هنا 
الكاملة لكن  الدميوقراطية  لبناء 
منوذجا ملجتمع مثالي إلى حد ما. 
إننا هنا ملساعدة االفغان على تولي 
مسؤولية مجتمعهم حتى تتسنى 

لنا العودة إلى بالدنا«.
وتناول كاميرون أيضا االفطار 
مع القوات بعــــد قضاء ليلته في 
قاعدة كامب باســــتيون في إقليم 
هلمند جنوبي البالد الذي متزقه 
الصراعات فــــي أول زيارة له إلى 
أفغانســــتان منذ توليه املنصب 

الشهر املاضي.

تغيير مسارها في اجلو، عندما اتخذ 
القرار بذلك من قبل القائد امليداني، 
البريغادير ريتشارد فيلتون، إللغاء 
اجلولة التي كان من املفترض أن 

طالبان جترى فيها مناقشــــة عن 
وجود شخصية بالغة األهمية في 
املنطقة. وتلفت الصحيفة في هذا 
الشــــأن إلى أن رحلة كاميرون مت 

هلمند التي ينعدم فيها القانون. 
لكن القادة العسكريني متكنوا 
من إجهاض محاولة االغتيال عندما 
ســــمعوا مكاملة ثانية بــــني أفراد 

كابول ـ ايــــالف ـ د.ب.أ: أفلت 
رئيس الوزراء البريطاني، ديڤيد 
كاميرون، امس االول من محاولة 
اغتيــــال على يد حركــــة طالبان 
األفغانية بعد أن كشــــف ضباط 

املخابرات عن خطط الغتياله. 
وقالت »الدايلي ميل« في هذا 
الصدد إن الزيارة األولى التي يقوم 
بها كاميرون إلى أفغانستان كرئيس 
للوزراء شهدت حالة من الفوضى 
حيث مت إلغاء زيارة كان يفترض 
أن يقــــوم بها كاميرون إلى إحدى 
القواعد العسكرية، وذلك بعد إحباط 
محاولة من قبل املتمردين كان هدفها 

إسقاط طائرته املروحية.
البريطانية  وتتابع الصحيفة 
بقولها إن جواســــيس عسكريني 
اعتــــراض مكاملتني  مــــن  متكنوا 
هاتفيتني ألفــــراد ينتمون حلركة 
طالبان في تتابع سريع، بالقرب من 
قاعدة في شاهزاد، كان من املقرر أن 
يزورها كاميرون. وكانت تتحدث 
املكاملة األولى عن خطط إلسقاط 
مروحيــــة كاميرون باســــتخدام 
صواريــــخ تطلق من على الكتف. 
وتقول مصادر عسكرية بريطانية 
إن مثل هذه املكاملات تتكرر في والية 

بعد إحباط محاولة إلسقاط طائرته المروحية بهلمند 

رئيس وزراء بريطانيا ديڤيد كاميرون ميارس الركض مع أفراد من قوات بالده في القاعدة الرئيسية لبريطانيا في أفغانستان       )أ.ف.پ(

الوطني عل��ى رفضه تولي نوري 
املالكي رئاسة احلكومة مجددا.

وأب��رز الكت��ل الت��ي رفضت 
املالكي هي الكتل��ة الصدرية التي 
فيما  الص��در،  مقتدى  يتزعمه��ا 
العراقي  الوطني  االئتالف  رش��ح 
بطريق��ة غي��ر رس��مية رئي��س 
الوزراء السابق ابراهيم اجلعفري 
املنتهية  اجلمهورية  رئيس  ونائب 
واليت��ه عادل عبد امله��دي لتولي 
منصب رئاس��ة ال��وزراء املقبلة. 
وفي سياق متصل أكد إياد عالوي 
رئيس القائم��ة العراقية أن قائمته 
مس��تعدة للع��ب دور مركزي في 
جلسة مجلس النواب االثنني املقبل 
من خ��الل التزامها باس��تحقاقها 
االنتخابي آمال أن يكون تش��كيل 

احلكومة قريبا وسريعا.

ب��ني قائمت��ي االئت��الف الوطني 
العراق��ي وائتالف دول��ة القانون 
بع��د اإلع��الن ع��ن حتالفهما في 
الراب��ع من مايو املاضي وش��كال 
الكتلة األكبر لكي توكل لهما مهمة 
تش��كيل احلكومة وف��ق املادة 76 
م��ن الدس��تور العراق��ي وهو ما 
تراه )القائمة العراقية( برئاسة اياد 
ع��الوي غير دس��توري وجتاوزا 

على االستحقاقات االنتخابية.
لكن ذلك اإلع��الن لم يرق الى 
ولم  احلالي��ة  بالصيغ��ة  اندم��اج 
يكتس��ب اس��مه اجلديد اال بعدما 
شكل متسك ائتالف دولة القانون 
ب��أن مرش��حه لرئاس��ة احلكومة 
املقبلة هو نوري املالكي فقط، عائقا 
بني االئتالفني خالل األيام املاضية 
بعد إصرار ق��وي داخل االئتالف 

التحال��ف فال��ح الفي��اض الى أن 
التحالف اجلدي��د يدعو )العراقية( 
ال��ى »الس��ير مع��ه في تش��كيل 
احلكوم��ة وعلى قادتها أال ميضوا 

نحو تعقيد األمور«.
اجلديد  التحالف  وسيستكمل 
بقية  م��ع  الرس��مية  مفاوضات��ه 
القوائم بوفد واحد متش��بثا مببدأ 
الش��راكة ف��ي احلكوم��ة وبقي��ة 

السلطات.
إال أن مراقب��ني يؤك��دون أن 
التقارب الذي حدث بني »الوطني« 
و»دول��ة القانون« وبهذا الش��كل 
العاجل ج��اء على خلفية معلومات 
حص��ل عليها الطرف��ان تفيد بأن 
)القائم��ة العراقية( تبذل مس��اعي 
مكثفة إلحداث مفاجأة في جلس��ة 
البرملان املقبلة. وبدأت املفاوضات 

عب��د احللي��م الزهي��ري على أن 
س��يتحاور  الوطن��ي  التحال��ف 
لتش��كيل احلكوم��ة »لكنه ميتلك 
حق تش��كيلها« بينما أشار عضو 

األخ��رى ومن أبرزه��ا )العراقية( 
متمسكا بحقه في تشكيل احلكومة 

بوصفه الكتلة األكبر اآلن.
التحالف  في  القيادي  وش��دد 

مش��ددا على أن رئي��س الوزراء 
التحالف  املقبل »س��ينبثق« م��ن 
الوطن��ي. اال أن التحال��ف اجلديد 
أبق��ى الباب مفتوحا أم��ام القوائم 

الرس��مية  الى اجلهات  اندماجهما 
العليا املعنية وبينها رئاسة مجلس 
النواب املؤقتة بش��خصية النائب 
االكبر سنا حسن العلوي ورئاسة 

اجلمهورية واحملكمة االحتادية.
وال يعن��ي إع��الن التحال��ف 
أم��ام  املط��اف  نهاي��ة  الوطن��ي 
قياداته الس��يما أن تسمية رئيسه 
ومرشحه لرئاس��ة الوزراء التزال 
محل نقاش ف��ي اجتماعات مقبلة 

كما يقول عدد من قياداته.
القي��ادي في االئتالف  ويؤكد 
الربيعي  نص��ار  العراقي  الوطني 
انه »س��يتم االتفاق على تس��مية 
رئيس كتل��ة التحالف الوطني في 
وقت الحق على أن توكل الرئاسة 
حاليا الى هيئة مؤقتة حلني االنتهاء 
من االتفاق على رئيس للتحالف«، 

 بغ��داد � كونا: قب��ل أيام من 
عقد اجللسة األولى لبرملان العراق، 
أعل��ن االئتالف الوطن��ي العراقي 
وائتالف  احلكي��م  بزعامة عم��ار 
دولة القانون بزعامة نوري املالكي 
حتالفهم��ا حتت اس��م »التحالف 
الوطن��ي« مبا يغير م��ن اخلارطة 
السياس��ية في الع��راق، لكن من 
دون اإلعالن عن اس��م رئيس هذا 
التحالف أو اسم مرشحه ملنصب 

رئيس الوزراء.
ومتخض إعالن اندماج ائتالفي 
دول��ة القانون والوطني رس��ميا 
عن ظهور كتل��ة هي األكبر داخل 
البرمل��ان العراق��ي حتت مس��مى 
»التحال��ف الوطني« بش��غل 159 
مقعدا. وبعث ائتالفا دولة القانون 
والوطني العراقي رس��ائل لتوثيق 

عالوي: »العراقية« ستلعب دوراً محورياً في جلسة البرلمان

خارطة العراق السياسية تتغير.. دمج ائتالفي الحكيم والمالكي في »التحالف الوطني«

عمار احلكيم نوري املالكي

انتقد الش��يخ عبداحلمي��د الزهي املرج��ع الديني 
للمسلمني الس��نة في إيران بشدة تصريحات املرشد 
األعلى للثورة اإليرانية علي خامنئي، وتشبيهه لزعماء 
املعارض��ة في إي��ران بصحابيني جليل��ني من صحابة 
الرس��ول ژ، وهما طلحة والزبي��ر رضي اهلل عنهما. 
وأعرب الش��يخ عبداحلميد إمام وخطيب اجلمعة ألهل 
السنة في مدينة زاهدان ورئيس جامعة دار العلوم، في 
تصريحات تلقت »الش��رق األوسط« نصها عبر البريد 
اإللكتروني، عن قلقه الش��ديد من تصريحات خامنئي 
في جلسة ذكرى وفاة مؤسس الثورة اخلوميني. وقال: 
»لم يكن في متصور أهل السنة أن يستعمل قائد الثورة 
)خامنئي( الذي حذر مرات من اإلس��اءة إلى املقدسات، 
مثل هذا التشبيه في خطابه، الذي أثار قلق أهل السنة 
واجلماع��ة«، وأضاف: »لقد جرت الع��ادة، خاصة بعد 
احل��وادث التي تلت االنتخابات األخيرة، على تش��بيه 
زعماء املعارضة بالصحابي��ني اجلليلني طلحة والزبير 

رضي اهلل عنهما، من قبل بعض املسؤولني«.
واستطرد قائال: »وقد نبه علماء ونخب أهل السنة 
دائما ال��ى أن طلحة والزبير رضي اهلل عنهما من كبار 
صحابة رس��ول اهلل ژ، ومن الس��ابقني األولني الذين 
مدحهم اهلل في س��ورة التوبة املباركة، وكذلك هما من 
العشرة املبش��رين باجلنة، الذين بشرهم الرسول ژ 
باجلنة في غير موضع، وإن أهل الس��نة يرون احتراما 
بالغا بالنسبة للصحابة بصفة عامة، واخللفاء الراشدين 
والعشرة املبشرين باجلنة بصفة خاصة«. ولفت الزهي 
إل��ى أنه بناء على هذا فمجتمع أهل الس��نة في العالم، 

الذين يشكلون أكثر من مليار من 
مسلمي العالم، يعتبرون مثل هذه 
إلى مقدساتهم  إساءة  التشبيهات 

ويحتجون عليها.
وقال: »علينا أن نحافظ على 
حرم��ة جمي��ع الصحاب��ة وأهل 
إلى  اختالفاتهم  ونف��وض  البيت 
الس��نة  أه��ل  ويتع��رض  اهلل«. 
إي��ران ملضايقات سياس��ية  في 
وإعالمي��ة، باإلضافة إلى حمالت 
ردا  أمني��ة مس��تمرة  تضيي��ق 
عل��ى محاولته��م احلصول على 
ومنع��ت  األساس��ية.  حقوقه��م 
الس��لطات اإليرانية أخيرا السنة 

املقيمني في بعض املناطق التي يعيشون فيها كأقليات، 
مثل محافظة كرمان ويزد وأصبهان وكاشان، من إقامة 
صلوات اجلمع��ة والعيدين التي كانت تقام في البيوت 
ف��ي هذه املناطق، أم��ا في العاصم��ة اإليرانية طهران 
نفس��ها، فأهل الس��نة مع كثرة عددهم، كانوا يقيمون 
اجلمعة في مدرس��ة تابعة للسفارة الباكستانية، وذلك 
من��ذ بضعة وثالثني عاما، لك��ن مت تعطيل اجلمعة فيها 

قبل عامني تقريبا.
ويقول مسؤول من أهل السنة في إيران ل�»الشرق 
األوس��ط«: إن من��ع احلكومة أهل الس��نة م��ن إقامة 
صالة اجلماعة في اجلامعات ومعس��كرات اجليش من 
التصرفات املؤس��فة، واعتبر أنها خطوة مغايرة متاما 

ملا ورد في الدس��تور من احلرية 
التامة ألتب��اع املذاهب الفقهية من 
الدينية حسب  ممارسة شعائرهم 

مذاهبهم الفقهية.
ولفت إلى أنه ليس هناك قرار 
رسمي أو نص في دستور البالد 
مين��ع أهل الس��نة من ممارس��ة 
بل  املذهبية،  عباداتهم وشعائرهم 
القرارات التي تتخذ ملنع أهل السنة 
في بعض امل��دن من إقامة اجلمعة 
للصلوات  واجلماع��ة  والعيدي��ن 
املفروضات وغيرها من هذا النوع، 
رمبا يتم تدوينها بش��كل سري، 
وه��ي قرارات ليس��ت مكتوبة أو 
معلنة. وأضاف: »هناك في إيران مجموعة من القوانني 
الت��ي تنفذ عمليا، وهي قوانني ل��م تدون بعد، بل رمبا 
جند عكسها في الدستور، ومن هذه القوانني نستطيع 
أن نش��ير إلى قضية تولي أهل السنة املناصب العامة، 
فمع مرور ثالثني سنة من عمر هذه الثورة لم يستخدم 
ش��خص واحد من أهل السنة كوزير أو نائب وزير أو 
س��فير أو رئيس حملافظة. وإضاف��ة إلى ذلك فنصيب 
أهل الس��نة في املناصب اإلقليمي��ة أيضا قليل جدا ال 
يليق بالذك��ر، رغم أنه ليس هناك نص في الدس��تور 
ملنع أهل الس��نة من توظيفهم في مثل هذه املناصب«. 
وتابع: »تخلت القوات املس��لحة عن وجود أهل السنة 
متاما، إال املس��تخدمني خلدمة العلم )كل إيراني يجبر 

على خدمة العلم ملدة س��نتني(، وه��ؤالء، وكذلك أبناء 
السنة الذين يدرسون في اجلامعات، مينعون من إقامة 
اجلماعة لتأدي��ة الصالة، ويقال لهم أن يؤدوا صالتهم 
خلف األئمة الشيعة، أو يؤدوها منفردين، وذلك ألنهم 
ال يتحمل��ون احلضور املذهبي ألهل الس��نة، رغم أن 
عدد أهل السنة سواء في معسكرات اجليش أو املراكز 

اجلامعية كبير يسترعي االنتباه«.
وفى تعليقه على رد فعل الس��نة قال املصدر، الذي 
طلب من »الشرق األوسط« عدم تعريفه خشية التعرض 
ملضايق��ات أمني��ة إيرانية، إن رد فعل الس��نة على أي 
قرار ينفذ ضدهم ضعي��ف بالنظر إلى ما يعانونه من 
اخلوف والقلق، مش��يرا إلى أن القرار يس��تهدف دفع 

أهل السنة إلى العزلة واالنزواء وتهميشهم.
وأض��اف: ويحاول��ون تهمي��ش أهل الس��نة أو 
إذابته��م ف��ي املجتمع الش��يعي فيفقد أهل الس��نة 
هويته��م املذهبية، وال تكون األجيال القادمة من أبناء 
السنة على علم ومعرفة مبذهبهم، فيغيرون املذهب. 
وأعرب املصدر عن أس��فه لكون اهتمام أهل الس��نة 
في العالم اإلس��المي بوضع نظرائهم في إيران دون 
املستوى، وأضاف: »الدول اإلسالمية األخرى، بسبب 
قضاياها السياسية ومنافعها االقتصادية ال تبذل أي 
اهتمام ألوضاع أهل الس��نة في إيران ومعاناتهم، مع 
أن العالم يشهد كيف تتابع إيران أوضاع الشيعة في 
جميع العالم، فلو واجه الش��يعة في ناحية من العالم 
أدنى مشكلة في أي مجال كانت، يرتفع صوت إيران 

باالعتراض واالنتقاد«.

سُنة إيران ينتقدون تشبيهات خامنئي للمعارضين بطلحة والزبير رضي اهلل عنهما

طائرات وصواريخ ليست ضمن 
قائمـــة األســـلحة التي حتظرها 

العقوبات.
لكـــن موســـكو عبـــرت عن 
انزعاجها إزاء تكتم إيران بشأن 
اليورانيوم  برنامجها لتخصيب 
ورفضها قبول مقترحات دعمتها 
روسيا لتهدئة املخاوف من أنها 

تسعى لصنع أسلحة نووية.
في املقابل، حذر مسؤول ايراني 

املتحدة تشمل تسليم صواريخ 
إس ـ 300 إلى إيران«. وجاء هذا 
التصريـــح بعد ظهور إشـــارات 
متضاربة على مدى يومني بشأن 
تأثير العقوبات التي أقرها مجلس 
األمن الدولي بدعم روســـي على 
العقد. وقال اندريه نيسترينكو 
املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
الروسية اول من امس إن صواريخ 
إس ـ 300 التي ميكنها إســـقاط 

من عام الى ثالثة«.
مـــن جانبه، قـــال مصدر في 
الكرملني امس إن تسليم صواريخ 
إسـ  300 سطح جو مبوجب عقد 
روسي مع إيران من شأنه انتهاك 
عقوبات األمم املتحدة اجلديدة في 
عالمة على دعم روســـيا ملوقف 

الغرب من طهران.
وقال املصدر مشـــترطا عدم 
كشـــف هويته »عقوبـــات األمم 

وحلفاؤها انتظارها حتى يفرضوا 
عقوبات مؤملة على ايران، أجاب 
»أعتقد أن اجلميـــع متفقون أن 
لدينا املزيد من الوقت مبا في ذلك 
االسرائيليون وسنواصل العمل 
على هذا. معظم الناس يعتقدون 
أن اإليرانيني لن يستطيعوا امتالك 
أي أسلحة نووية لعام او اثنني 
آخرين علـــى األقل. أود أن أقول 
ان تقديـــرات املخابرات تتراوح 

بعد انتخابات 12 يونيو.
من جانبـــه، قال وزير الدفاع 
األميركي روبرت غيتس امس إن 
ايران رمبا تكون على بعد ما يصل 
الى ثالثة أعوام من امتالك القدرة 
على تطوير سالح نووي، مضيفا 
أنه اليزال هناك وقت امام العالم 

ليمارس الضغط على طهران.
ولدى ســـؤاله عن املدة التي 
تســـتطيع الواليـــات املتحـــدة 

االنتخابات الرئاسية التي جرت 
في ايران العام املاضي ســـتبقى 
تلـــك االنتخابات التـــي »قمعت 
فيها احلكومة االيرانية بوحشية 
املنشقني، واغتالت ابرياء، بينهم 
شابة تركت متوت في الشارع«، 
في اشارة الى ندا آغا سلطان التي 
اصبحت رمزا للحركة االحتجاجية 
الســـلطات للتظاهرات  وقمـــع 
البالد  التـــي عمت  االحتجاجية 

عواصـــم ـ وكاالت: مازالـــت 
اصداء العقوبـــات اجلديدة على 
ايران تتفاعل على مستوى العالم، 
وكان ابرزها امس ما نقلته صحيفة 
»نيويورك تاميز« انه ال أحد في 
اإلدارة األميركية يعتقد ان الرزمة 
اجلديدة من العقوبات ضد إيران 
ســـتجبرها على وقف برنامجها 
النووي لذلك فقد حضرت اإلدارة 

خططا احتياطية.
ونقلت عن مساعدين للرئيس 
بـــاراك أوباما انهـــم يعرفون أن 
العقوبات هي أداة محدودة وان 
اخليارات العسكرية هي اخليارات 

األخطر واالخيرة.
إلى ان هناك خطط  وأشارت 
»باء« و»جيم« و»هاء« لم تتحدث 
اإلدارة عنها في العلن إال اجزاء 
منها أصبحت معروفة في اخلليج. 
وتتضمن خيار االحتواء العسكري 
التقليدي وعملية تعرف في »سي.

آي.إي« مبشروع هجرة اخلبرات 
جلذب اخلبراء في البرنامج النووي 

اإليراني إلى خارج البالد.
مـــن جانبـــه، دعـــا الرئيس 
االميركي باراك اوباما العالم الى 
دعم الشعب االيراني في نضاله 
من اجـــل »احلريـــة«، وذلك في 
بيان تلي باســـمه اول من امس 
في الذكرى االولـــى لالنتخابات 
الرئاسية االيرانية التي ادت الى 
حركة احتجاجية غير مسبوقة.

وقال اوباما »انها ملســـؤولية 
جميع الشـــعوب احلـــرة واالمم 
احلرة ان تقول بوضوح اننا نقف 
الى جانب اولئك الذين ينشدون 

احلرية والعدالة والكرامة«.
واضاف البيان ان »شـــجاعة 
الشعب االيراني تقف امامنا مثاال 
يحتذى وحتديا لنا كي نواصل 
جهودنا كي نحور مجرى التاريخ 

نحو العدالة«.
وبحسب الرئيس االميركي، فإن 

إياد عالوي

املرشد علي خامنئي

باريس تدشن ساحة محمود درويش
بمشاركة عباس بعد غد

باريس ـ أ.ف.پ: يدشـــن عمـــدة باريس 
برتران دوالنوي صباح االثنني املقبل ساحة 
الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش 
بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد 
تدشني شارع بن غوريون منتصف ابريل في 
باريس بحضور الرئيس االسرائيلي شيمون 

بيريز.
وأعلن مكتب عمدة باريس في بيان مساء 
اخلميس ان »برتران دوالنوي ومحمود عباس 
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية سيدشنان 
االثنني 14 يونيو ساحة محمود درويش تكرميا 

ألعمال هذا الشاعر الفلسطيني الكبير«.
ونالت أعمال محمود درويش، الذي توفي 
في اغسطس 2008، عدة جوائز مبا فيها وسام 
االستحقاق الوطني )1993( الفرنسي، وترجمت 
اعماله للعديد من اللغات وبات يعتبر من اكبر 

شعراء القرن العشرين.
وقد صادق املجلس البلدي ملدينة باريس في 
ابريل 2010 على قرار إطالق اسم محمود درويش 

على احدى ساحات العاصمة الفرنسية.
وسيتم تدشني هذه الساحة بعد شارع 
بن غوريون مؤســـس دولة إسرائيل الذي 
اثار تدشـــينه في منتصف ابريل انتقادات 
نـــواب وجمعيـــات تضامن مع الشـــعب 

الفلسطيني.

بعد تدشينها شارع بن غوريون منتصف أبريل بحضور الرئيس اإلسرائيلي

الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش


