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وجه احتاد اجلاليات االسالمية في ايطاليا 
نداء الى رئيس اجلمهورية جورجو نابوليتانو 
في سبيل احلد مما اسموه عنصرية يواجهونها 
في االقاليم التي تتمتع فيها رابطة الش����مال 

املشاركة في احلكم باغلبية واسعة.
وفي اخلطاب الذي وجهته اجلالية للرئيس 
وحصلت وكالة »)آكي« االيطالية لالنباء على 

نس���خة منه قالت اننا نكتب لكم بصفتكم 
الوصي والضمان للدستور وقاضي التحقيق 
االول للجمهورية لتقرير مصير املس���لمني 
الذين يعيشون في منطقة واسعة من البالد 
وهي ش���مال ايطاليا حيث حريتهم الدينية 
وحتى كرامتهم كاش���خاص والتي رسمها 
امليثاق واالتفاقيات االساس���ية في دولتنا 

تتم جتاهلها بشدة وفق تعبيره.
وتابع اخلطاب الذي يحمل توقيع رئيس 
االحتاد عز الدين الزير ان جهود مسلمي البالد 
من املواطنني االيطاليني واالجانب املقيمني العطاء 
الدعم الكامل ملبادئ اجلمهورية االساسية يتم 
احباطها في كثير من االحيان السباب تتعلق 

مبجرد الدعاية السياسية وفق اخلطاب.

مسلمون إيطاليون يوجهون نداء لرئيس الجمهورية ضد العنصرية في الشمال

ٍ إلحالل السالم مدينة الخليل المقسمة.. تحد
إسرائيل تعاود االستيطان في الضفة.. وعباس وساركوزي يطالبانها بإعطاء الفرصة لمحادثات السالم

)أ.ف.پ( فلسطيني مسن مير على حماره امام دورية اسرائيلية في اخلليل 

روسيا: لن ننشئ 
مفاعالت نووية

جديدة في إيران
� وكاالت: أعلن سيرغي  عواصم 
كيريينكو رئيس املؤسسة الروسية 
للطاقة النووية )روس آتوم( أن روسيا 
ال تخطط إلنشاء املزيد من مفاعالت 
إنتاج الكهرباء في إيران. الى ذلك، قال 
كيريينكو إن بالده تتطلع إلى الفوز 
بعقد إلنشاء أول محطة نووية إلنتاج 
الكهرباء في األردن. وأضاف كيريينكو 
أن الفرصة جي���دة للفوز بعقد أول 
مشروع إلنشاء محطة كهرباء تعمل 

بالطاقة النووية في األردن.

»برانسون« يحذر ماليزيا من تراجع سمعتها
بسبب محاكمة زعيم المعارضة بتهمة الشذوذ

كراكاس � د.ب.أ: رويت����رز: رغم فوز الرئيس الڤنزويلي هوغو 
تشاڤيز باألغلبية في االنتخابات البرملانية، اال ان خصومه فاقوا كل 
التوقعات بحصولهم على أكثر من ثلث عدد مقاعد الهيئة التشريعية 
مم����ا حرمه من احلصول على أغلبية ثلثي مقاعد البرملان، وهذا ما 
س����يحد من س����لطاته ويعزز من محاولتهم ملنع إعادة انتخابه في 

عام 2012.
وقالت أحزاب املعارضة التي يطلق عليها اسم الوحدة الدميوقراطية 
إنها ف����ازت بأغلبية ضئيلة من التصويت الش����عبي في انتخابات 
اجلمعية الوطنية وهو األمر الذي قد يوجه ضربة قاصمة لتشاڤيز 

في العام الثاني عشر له في سدة احلكم.
ووفقا للنتائج الرس����مية األولية لالنتخابات التي أجريت امس 
األول فإن احلزب االش����تراكي املتحد الذي ينتمي له شاڤيز فاز مبا 
ال يقل ع����ن 94 مقعدا من مقاعد اجلمعي����ة العمومية التي تقدر ب� 

165 مقعدا.
بينما حاز ائتالف املعارضة »مائدة االحتاد الدميوقراطي« على 
60 مقعدا على األقل. كما فاز مرش����حون آخ����رون للمعارضة على 
مقعدين آخرين ف����ي حني هناك عدد من املقاعد التي لم يتحدد بعد 
الفائز بها. ومع ذلك فإن األمر األكثر أهمية، حسبما زعمت املعارضة 
هو حصولها على 52% في التصويت الش����عبي الوطني وذلك وفقا 

لبيانات لم يؤكدها املجلس االنتخابي الوطني على الفور.
وينظر لالنتخابات التي أجريت أمس األول على أنها اس����تفتاء 
على أداء الزعيم الشعبوي اليساري هوغو شاڤيز ونهجه الصارم 
لآلخذ باالش����تراكية، كما أنها تعد مهمة حيث يسعى شاڤيز إلعادة 
انتخابه عام 2012.. وقد تراجعت شعبية شاڤيز في ظل ارتفاع معدل 

التضخم والركود االقتصادي وارتفاع معدالت اجلرمية.
وقدمت املعارضة هذا العام مرشحني على عكس عام 2005 عندما 

قاطعت االنتخابات.

كواالملبور � د.ب.أ: قال ريتشارد برانسون 
مؤسس شركة »فيرجني جروب« البريطانية 
امس إن احملاكمة احلالي����ة لزعيم املعارضة 
أنور إبراهيم بتهمة اللواط تضر بسمعة البالد 

وتبعد املستثمرين احملتملني عنها.
وقال قطب االعمال البريطاني في مؤمتر 
عن االستثمار في كواالملبور إن احملاكمة لن 
يكون لها تأثير على االستثمار »بشكل كبير« 
لكنها »بالتأكيد ستكون ضربة للسمعة الطيبة 

جدا ملاليزيا«.
وقال إنه »سيكون من األفضل إذا استطاعت 
ماليزيا أن تكون أكثر حتررا وانفتاحا.. سوف 

جتذب الناس لالستثمار«.
وقال إن »هذه القضية استمرت لزمن طويل 
جدا. ويبدو سيئا في اخلارج. وإذا كنت زعيما 
قوي����ا، فيجب عليك أن تتخلى عن أمور مثل 

تلك التي تضر بسمعتك«.
وأنور، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس 

الوزراء ومت فصله في عام 1998 وقضى بعد 
ذلك ستة أعوام في السجن بتهمة اللواط وتهم 
بالفس����اد، يواجه حاليا اتهاما آخر مبمارسة 

اللواط وهذه املرة من مساعد سابق له.
ومثل احملاكمات السابقة، ظل أنور متمسكا 
ببراءته زاعما أن الته����م لفقت إليه من أجل 
منعه من مزاولة عمله السياسي بعد أن حقق 
ائتالف املعارضة الذي يقوده خطوات كبيرة 

في احلصول على مساندة الشعب.

ڤنزويال: المعارضة تحاصر تشاڤيز وتقتنص أكثر من ثلث البرلمان

)رويترز( أنصار الرئيس الڤنزويلي هوغو تشاڤيز يحتفلون باالنتصار 

العمالق األلماني.. عشرون عاماً من الوحدة
برلني ـ أ.ف.پ: حتتفل أملانيا املوحدة األحد 
ــى والدتها بعد  ــرين عاما عل املقبل مبرور عش
ــتعاد خاللهما اكبر اقتصاد أوروبي  عقدين اس
ــاحة السياسية بدون  مكانته كعمالق على الس
ــاص الفروق االقتصادية  ان يتمكن من امتص

واالجتماعية بني الشرق والغرب.
ــر وزير  ــس ديتريش غينش ــح هان وأوض
ــوت كول  ــي عهد هلم ــبق ف ــة األس اخلارجي
املستشار األسبق وراعي عملية إعادة التوحيد 
ــور. لكن ال ميكن  ــا في الكثير من األم »جنحن
ــي ليلة  ــيوعية ف ــنة من الش ــر أربعني س تغيي
واحدة. كنا نعرف ان الطريق سيكون طويال«.

وفي الثالث من أكتوبر 1990، دخلت معاهدة 
ــة وأملانيا الدميوقراطية  توحيد أملانيا االحتادي
الشيوعية السابقة حيز التنفيذ. ووعد هلموت 
ــرق«. وأكد وزير املالية  كول الشرق »بغد مش

ــر أصعب مما كنا  ــويبله ان »األم فولفغنوغ ش
ــر في إعادة  ــي 1990«، اال ان اخلبي نتصور ف
ــرودر  ــد أملانيا عالم االجتماع كالوس ش توحي
ــكانها البالغ عددهم 82 مليون  قال ان أملانيا بس
ــرين عاما وبعد إنفاق  ــمة ميكنها بعد عش نس

1400 مليار يورو ان »تعتز مبا حققته«.
ــتقر سياسيا وحكمه  وتقود هذا البلد املس
ــرين عاما، سيدة  ثالثة مستشارين خالل عش
ــرقية هي اجنيال ميركل،  نشأت في أملانيا الش
ــة توماس دي  ــره وزير الداخلي ــو ما يعتب وه
ميزيير »نبأ سارا« بينما تسيطر الشخصيات 

الغربية على كل هيئات السلطة تقريبا.
ــية حتررت  الديبلوماس ــاحة  الس على 
ــيوعي  ــا من كل املاضي النازي والش أملاني
ــلطتها  ــكلة س ــدون أي مش ــارس ب ومت
ــارك في مهمات عسكرية في اخلارج  وتش

وتطالب مبقعد في مجلس األمن الدولي.
اقتصاديا، يبقى هذا البلد الذي تعافى بسرعة 

من ازمة 2008 محرك أوروبا بصادراته.
ــة  ــا االحتادي ــة أملاني ــت جمهوري وامتص
ــة أملانيا الدميوقراطية على الرغم  بجهود حثيث
ــا الثمن الباهظ  ــات مالية ومن بينه من صعوب
للمساواة بني املارك األملاني الشرقي والغربي، 
ــاج األملانية  ــى اإلنت ــك وتكييف بن ــر تفكي عب
ــرقية. وقال دو ميزيير بارتياح ان »قصة  الش
ــهد ال  ــدة هي قصة جناح«. لكن هذا املش الوح
ــت هناك أي مجموعة  يخلو من الثغرات. فليس
ــر داكس للبورصة تتخذ مقرا  مدرجة في مؤش
لها في الشرق الذي يغيب عنه القطاع الصناعي 
ــبة  ــور ورواتب التقاعد اقل ونس وتبقى األج
البطالة اكبر. وصرح هانس فيرنر سني رئيس 
ــأن »كول أعطى االنطباع  معهد ايفو الفكري ب

ــاكل أملانيا الشرقية بقليل  بأنه ميكننا حل مش
من املال« مقلال من اخلطورة التي قد تنجم عن 

توحيد أملانيا.
وأضاف ان الغرب دفع أكثر من 1400 مليار 
ــرق، مشيرا الى ان »ميثاق  يورو ملساعدة الش
التضامن« وهو مبلغ يقتطع عند دفع الضريبة، 

سيطبق حتى 2019.
ــتوى معيشة الشرقيني حتسن  ومع ان مس
ــرين عاما، إال انه بقي  ــكل كبير خالل عش بش
اقل مبقدار الثلث من مستوى معيشة الغربيني. 
وتوقع معهد ايفو اال يبلغ الشرق أبدا مستوى 
الغرب. وأشار كالوس شرودر أيضا الى »غياب 
ــتركة«. وقال ان »غالبية كبيرة من  الهوية املش
األملان ترى فروقا بني الشرقيني والغربيني أكثر 
مما جتد نقاطا مشتركة«، بينما تؤكد الغالبية ان 

حياتها كانت أفضل قبل إعادة توحيد أملانيا.

ب����دء البناء اجلدي����د »ال التجميد 
املصطنع وال احملادثات عن سالم 
خيالي ميكن أن حترم اليهود من 
أبس����ط حقوقهم وهو العيش في 

مدينة ابراهيم«.
ويعتبر مس����توطنو اخلليل 
أنفسهم روادا يعيدون إنشاء مجتمع 
هجره أفراده ومنعت الس����لطات 
الت����ي كانت حتكم  البريطاني����ة 
فلسطني آنذاك اليهود من العودة. 
ومت تقس����يم اخلليل الى مناطق 
خاضعة لس����يطرة الفلسطينيني 
وأخرى خاضعة لسيطرة اسرائيل 
مبوجب اتفاق أبرم عام 1997. وتضم 
املنطقة اخلاضعة لسيطرة اسرائيل 
املستوطنات واحلرم االبراهيمي 
حيث ذبح مستوطن 29 مسلما اثناء 

الصالة في احلرم عام 1994.
الت����ي تتحدث عن  والتقارير 
عنف بدني وتراش����ق باحلجارة 
من اجلانبني تش����ير الى مشاعر 
عداء عميق����ة بني املس����توطنني 
والفلسطينيني البالغ عددهم 200 

الف نسمة في املدينة بكاملها.
وحولت القيود االس����رائيلية 
على احلركة والتي يرجع الكثير 
منها الى االنتفاضة الفلسطينية في 
مطلع هذا العقد أجزاء من املنطقة 
اخلاضعة للسيطرة اإلسرائيلية 
الى مدينة أشباح. وازداد الفقر في 
مدينة كانت يوما محركا لالقتصاد 

الفلسطيني.

يجب ان يتوقف وان رئيس الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو الذي 
اعطى جتميدا ملدة عش����رة اشهر 
واملفاوض����ات متوقفة من االولى 
ب����ه اعطاء ثالثة او اربعة اش����هر 
واملفاوضات جارية« لكي يتمكن 
الطرف����ان من اح����راز تقدم حول 

القضايا االساسية.
وأعل����ن عب����اس ان القي����ادة 
الفلس����طينية لن يكون لها »ردة 
فعل س����ريعة« حيال اس����تئناف 
البناء في املستوطنات مع انتهاء 
فترة التجميد مشيرا الى ان القرار 
الفلسطيني سيتخذ بعد استشارة 
الهيئات القيادية في منظمة التحرير 
الفلسطينية وجلنة املتابعة العربية 
التي ستجتمع في مصر في الرابع 

من اكتوبر.
وقال بهذا الص����دد »بعد هذه 
االجتماع����ات ميكن ان يصدر من 
عندنا موقف يوضح ما هو الرأي 
الفلسطيني والعربي في هذا الشأن 
بعد ان رفضت اسرائيل لآلن وقف 
االس����تيطان«. واحتفاال بانتهاء 
التجميد وضع مستوطنو اخلليل 
حجر األساس لدار حضانة جديدة 
في مستوطنة افراهام افينو وهي 
واحدة من املستوطنات التي تقع بني 
منازل فلسطينية داخل وحول أزقة 

املدينة وشوارعها الضيقة.
وقال ديڤيد ويل����در املتحدث 
باسم مستوطني اخلليل في بيان 

انتهى امس األول. العطاء فرصة 
ملفاوضات السالم.

وقال عباس في قصر االليزيه 
»نحن متفقان على ان االستيطان 

الفرنسي نيكوال ساركوزي اسرائيل 
بتمديد جتميد االستيطان ولو ملدة 
3 او 4 أش����هر للبناء االستيطاني 
اجلديد في الضفة الغربية والذي 

كان اليزال قابال للتنفيذ.
وطالب الرئيس الفلس����طيني 
محمود عباس امس خالل مؤمتر 
الرئيس  صحافي مش����ترك م����ع 

التي في وسطها مستوطنات؟
ومع منو املستوطنات في أنحاء 
الضفة الغربية بات حتى املؤمنون 
»بحل الدولتني« متشككني فيما اذا 

ويقول ابو هي����كل إن احلياة 
بني اجلنود واملس����توطنني الذين 
جاءوا الى ش����ارعه أول مرة عام 
1984 شبه مستحيلة. ويضيف أنه 
يخضع أحيانا للتفتيش ملا يصل 
الى خم����س مرات حتى يصل الى 
منزله. وميكن أن تستغرق أبسط 

رحلة عدة ساعات.
وتشعره جتربته بتشاؤم عميق 
بشأن احتماالت متكن الفلسطينيني 
من إقامة دولة في الضفة الغربية 
وقطاع غزة وه����و الهدف املعلن 
حملادثات الس����الم الت����ي ترعاها 
الواليات املتحدة واملعرضة للخطر 
بالفعل بس����بب قضية النش����اط 

االستيطاني.
وتنتشر املستوطنات اليهودية 
في اخلليل وهي مقسمة الى مناطق 
خاضعة لسيطرة اسرائيل وأخرى 
خاضعة لسيطرة الفلسطينيني. 
واخلليل منوذج مصغر للضفة 
الغربي���ة احملتلة املقس���مة إلى 
مناطق حكم ذاتي فلس���طيني 
محاطة مبناطق تخضع لسيطرة 

اسرائيل.
والي����وم يعي����ش نح����و 500 
ال����ف يه����ودي عل����ى أرض يأمل 
الفلس����طينيون إقام����ة دولته����م 

عليها.
ويقول ابو هيكل »بصراحة 
ان���ا ال افك���ر بفك���رة الدولة 
الفلسطينية. ما هي هذه الدولة 

تنم����و  وكاالت:   � عواص����م 
مستوطنة يهودية الى جوار منزل 
الفلس����طيني هاني ابو هيكل مما 
يجعله بحاجة الى احلصول على 
تصريح اسرائيلي ليدخل من الباب 

األمامي ملنزله.
ويق����ول: ما من أح����د يزوره 
تقريب����ا. فالضي����وف يحتاجون 
الى إذن للوصول الى املنزل الذي 
ولد فيه قبل 41 عاما في حي قدمي 
باخلليل في الضفة الغربية احملتلة. 
ويتعني على أسرة ابو هيكل أن تشق 
طريقها عبر بستان للزيتون يقوم 
اجلنود االس����رائيليون بدوريات 
فيه حتى تدخل املنزل من الباب 

اخللفي.
وقال »حياتي دمرت«. وتغطي 
نوافذ املنزل ش����بكة من الس����لك 
للحماية من احلجارة ومقذوفات 
أخرى كان آخرها البيض الفاسد 
الذي يقول إن املستوطنني جيرانه 

يقذفونها على منزله.
ويعيش نحو 800 مس����توطن 
يه����ودي بني 30 الف فلس����طيني 
في األجزاء اخلاضعة لس����يطرة 

اسرائيلية من املدينة القدمية.
ويقول املستوطنون إن لهم حقا 
توراتيا في اخلليل حيث كثيرا ما 
يتحول التوتر بني اإلس����رائيليني 
والفلس����طينيني الى أعمال عنف. 
والتزال ذكريات املذابح عالقة في 

أذهان الطرفني.

تركيا تتهم المجتمع الدولي بأنه وراء 
استخفاف إسرائيل بالقوانين الدولية

16 عامًا على الوفاة..
وكوريا الشمالية ال تنسى كيم سونغ

عواص���م � وكاالت: اتهمت تركيا امس املجتمع 
الدولي بأنه السبب في استخفاف اسرائيل بالقوانني 
الدولية من خالل تهاونه معها وترس���يخ سياسة 
االف���الت من العق���اب ليتحول الص���راع العربي � 

االسرائيلي الى الصراع األكثر تفجرا اآلن.
وقال مندوب تركيا الدائم لدى األمم املتحدة في 
جنيڤ السفير اوغوز دميرالب في كلمة بالده أمام 
مجلس حقوق االنسان اثناء مناقشة واستعراض 
تقرير جلنة تقصي احلقائق حول الهجوم االسرائيلي 
على أسطول احلرية »ان اس���رائيل طورت ثقافة 
عن���ف ال ميكن التهاون معه���ا متثلت مالمحها في 
النمط العدواني على قافلة أس���طول احلرية مثل 
استخدام القوة بشكل تعسفي والتعدي على االبرياء 
وعدم االهتمام بقوانني حقوق االنسان واالفالت من 
العقاب وعدم التعاون مع هيئات حقوق االنس���ان 

الدولية«.
وأكد دميرالب »أن اسرائيل ال تأبه بحقوق االنسان 
الن املجتمع الدولي عجز عن أخذ التدابير الفعالة 
لوقفها عن ممارس���ة تلك االنته���اكات ما أدى الى 
استمرار تلك املأساة مما أوقع أكثر الكوارث سوءا 

في تاريخ البشرية«.
وأضاف أن »عدم ردع اسرائيل سيوفر الذريعة 
لتكرار مثل تلك احلوادث املؤسفة والتي شكلت أيضا 

خلفية الهجوم العسكري على قافلة احلرية«.
ال���ى ذلك، قامت بلدية محافظة ديار بكر كبرى 
مدن جنوب ش���رق تركي���ا ذات األغلبية الكردية، 
بنصب لوحات تضم األسماء الكردية القدمية في 

91 قرية في احملافظة.
وذكرت إدارة املواصالت التابعة للمحافظة أنها 
قامت بإضافة األس���ماء الكردية لعش���رات القرى 
باحملافظة إلى جانب أسمائها التركية وأن اإلضافات 
جاءت تلبية لطلبات عمد تلك القرى بسبب الشكوى 
من صعوبة عثور زوارها على العناوين وخصوصا 

القرى الواقعة في أطراف محافظة ديار بكر.
وأضاف البيان أن العمل بدأ منذ أكتوبر من العام 
املاضي ومتت إضافة أسماء كردية الى 91 قرية محاذية 
حلدود محافظات »إالزغ« و»اورفا« و»ماردين« إلى 

جانب قرى قضاء »سيلفان« في ديار بكر.
وتضم أسماء بعض القرى الكردية حروفا غير 

موجودة في األبجدية التركية.

بيونغ يانغ � أ.ف.پ: رغم انه توفي قبل 16 عاما 
وخلفه جنل����ه قبل حفيده بالتأكي����د، فان كيم ايل 
سونغ »الزعيم الكبير« والرئيس املؤسس جلمهورية 
كوريا الشمالية اليزال حاضرا بفضل سياسة عبادة 

الشخصية املطبقة.
وصور كيم ايل س����ونغ بوجهه الباسم ملصقة 
عل����ى اجلدران في كل مكان بينما تتردد األناش����يد 

التي متجده ليال ونهارا في شوارع بيونغ 
يانغ وتنتش����ر املعال����م التي تؤرخ 

الجنازاته في العاصمة ذات املظهر 
احلزين.

وقد يقرر مسؤولو احلزب 
الذين س����يجتمعون اليوم 
للم����رة األول����ى منذ وقت 
طويل، تكريس الشاب كيم 
جونغ يون خليفة لوالده 
كيم جونغ ايل، بحس����ب 

محللني.
الوج����ه احلاضر  لكن 
باستمرار في حياة الكوريني 

الشماليني يظل كيم ايل سونغ 
الرحيمة«. ويقول  »الشمس 

اللفتنانت ري الذي يعمل دليال 
في متح����ف مخص����ص »للنصر 

الكبير« لكوريا الش����مالية في حرب 
1950 � 1953 التي قس����مت ش����به اجلزيرة 

الكورية قسمني »اشعر بأنه اليزال بيننا الن الزعيم 
العظيم باق في قلبي«. وبعد ان توفي في 1994 عن 
82 عاما اعلن كيم ايل سونغ »رئيسا أبديا« في حني 

لقب جنله »بالزعيم الغالي«.
وقال آسيوي يزور البالد بانتظام »انهم يؤمنون 

بكيم ايل سونغ وكيم جونغ ايل واملسيح«.
ويتعني على األجانب الذين ال ميكنهم التجول في 
البالد بدون دليل تخصيص زيارتهم األولى لتمثال 
عمالق لكيم ايل س����ونغ. ويطلب الدليل من الزوار 
»لننحن����ي إكراما لذكرى كيم ايل س����ونغ«. ويضع 

الزوار اكاليل الورود عند التمثال على وقع نش����يد 
ميجد الزعيم. وتركع س����يدة عج����وز امام التمثال 
قبل البدء في كنس محيطه. وفي اجلانب اآلخر من 
املدينة الضريح الذي يزوره الكوريون الشماليون 
جميعهم من املدن والقرى وذلك تكرميا لذكرى ابي 
األمة. ويرتدي اجلميع أجمل مالبس����هم ويعلقون 
ش����ارات حتمل صورة كيم ايل س����ونغ، كما يتعني 
على األجانب ان يرتدوا ثيابا الئقة لدى 

زيارة الضريح.
وتنقل ساللم متحركة الزوار 
داخل املبنى الضخم ذي األسقف 
العالية وأبواب خشبية ثقيلة 
وش����معدانات معلقة على 
الزعيم  احليط����ان. وكان 
يعيش ويعم����ل في هذا 
املبنى قبل وفاته، حسب 

اإلدالء.
وبعد االنحناء مجددا 
أمام متثال ابيض، يسير 
ال����زوار عبر ممر »املبكى« 
حيث يروي تسجيل صوتي 
ان كوريا الشمالية ظلت تبكي 

عشرة أيام بعد موت زعيمها.
وترقد جثة الزعيم احملنطة في 
تابوت من الزجاج فوق مصطبة سوداء 
وسط قاعة مبردة ومعتمة. وقد البس بدلة 

داكنة وضع عليه غطاء احمر.
وقالت إحدى الدليالت ان زيارة الضريح تعزز 

في كل مرة رغبتها في السير على خطاه.
ومنذ طفولتهم يتم إغراق الكوريني الش����ماليني 
برسائل متجد عظمة هذا الرجل الذي أسس الدولة 
الش����يوعية في 1948 بعد ان حارب اليابانيني أثناء 
احلرب. وبعد فترة تصنيع مكثفة في س����تينيات 
القرن املاضي انهار اقتصاد البالد، وأدت مجاعة الى 
وفاة مليوني ش����خص نهاية التسعينيات، بحسب 

منظمات غير حكومية.

أعادت األسماء الكردية لقري في »ديار بكر«


