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حممد مزيد

اإيران .. والعقلنة 

اليوم ، يفرت�ض ان تخرج املعار�ضة االيرانية بتظاهرة 
التي  ال�ضيا�ضات  �ضد  احتجاجها  ع��ن  لتعرب  �ضلمية 
تتبعها احلكومة ، غري ان االنباء نقلت ممانعة احلكومة 
لها و�ضوف حتا�ضب وتعاقب منظميها ، ان متادوا يف 

االعالن عنها وتاأجيجها .
قراءة امل�ضهد االيراين بعد انتخاب احمدي جناد ، من 
قبل املراقبني واملحللني ، تتجه اىل ان هذا البلد ي�ضري 
، التي رمبا قد تكون هذه املرة  باجتاه ت�ضعيد االزمة 
تاأكل  ان   ، املحتمل  من  التي  و   ، بال�ضر  وتنذر  عا�ضفة 
يف طريقها كل ما حاول املحافظون تاأ�ضي�ضه وت�ضييده 
، وان موؤ�ضرات قيام تلك االزمة العا�ضفة كانت وا�ضحة 
باعادة  امل��ن��ددة  التظاهرات  ت�ضتعل  ان  قبل   ، امل��ع��امل 
 ، ثانية  م��رة  جن��اد  احمدي  االي��راين  الرئي�ض  انتخاب 
مرجعية  خطاب  ه��دي  يف  ال�ضائر  عنه  املعروف  وه��و 
والية الفقيه ، ذلك  اخلطاب الذي اخذ ال�ضارع االيراين 
وتكميم  ال��ف��ردي��ة  احل��ري��ات  قمع  ب�ضبب  منه  يتململ 
التي  والقرارات  القوانني  من  كثرية  وانواع   ، االفواه 

حتد من تطلع ال�ضعب اىل االندماج بالقرية العاملية .
الذي  االجت��اه  ان  القول  عن  املراقبون  ه��وؤالء  اليغفل 
�ضعي يف حماوالته  اىل  ي�ضري  عليه جناد حاليا  ي�ضري 
الناقم  االي���راين  ال�ضارع  م��ع  املواجهة  ح��دة  لتخفيف 
منه  اجلامعي  وخ�ضو�ضا  واجت��اه��ات��ه  ميوله  ب�ضتى 
واملتطلع اىل املزيد من االنفتاح وحرية التعبري ، غري 
ان تلك املحاوالت كانت على الدوام اقل من الطموحات 
االيام  هذه  " الن�ضطة  االيرانية  املعار�ضة  تعلنها  التي 
ال�ضعب حقه يف احلياة احلرة  ياأخذ  ان  "  يف  ح�ضرا 

الكرمية .
الغربي  العامل  ال�ضدد اىل ان  البد من اال�ضارة يف هذا 
�ضد  احلكومية  االفعال  ردود  من  كثريا  ميتع�ض  اخذ 
اي حماولة للتعبري عن االحتجاج ، وامتعا�ضه متفاقم 
من الدور الذي تلعبه احلكومة يف ادارة ملفها النووي 
الكثري من حزم  الذي جلب  ال��دور  ذلك   ، كثري اال�ضكال 
العقوبات ال�ضادرة من جمل�ض االمن اوالقرارات التي 
على  احل�ضار  من  املزيد  لفر�ض  م�ضتقبال  �ضي�ضدرها 

البلد .
كما ان الدور االيراين يف امل�ضاكل االقليمية ، يثري القلق 
ك��ان خطاب  ما  واذا   ، والغرب  املتحدة  ال��والي��ات  ل��دى 
اوباما يف �ضرورة اإيجاد و�ضائل للتفاهم مع هذا البلد ، 
عرب احلوار ، فاأن القول باأن امريكا �ضت�ضتمر  بذلك اإىل 
نهاية املطاف قد يكون من قبيل " الرت�ضية " املوؤقتة يف 
�ضبيل فتح االبواب م�ضرعة لكي متتثل ايران اىل طريق 
له  تخطط  ما  لدرء  منها  البد  " التي  الدولية  " العقلنة 

ا�ضرائيل .
ولذلك على القادة االيرانيني ، ان يكونوا اكرث تب�ضرا 
يف فهم الدر�ض قبل ان يفوت االوان ، لتجنيب بالدهم 
اية �ضرور قادمة ، مما يجلب لها ما ال ميكن ت�ضوره ، 

والميكن احتماله .   
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وا�ضنطن / الوكاالت 
اإن  الدفاع االمريكي روبرت غيت�ض  قال وزير 
الواليات املتحدة مل تطلع منذ مدة طويلة على 
ا�ضامة  وج��ود  مكان  عن  موثقة  معلومات  اية 
بن الدن.  وقال غيت�ض يف مقابلة اجرتها معه 
"ال  االمريكية:  التلفزيونية   )ABC( �ضبكة 
ولو  الدن،  بن  وج��ود  مكان  دقيق  ب�ضكل  نعلم 

كنا نعلم لكنا اعتقلناه."
وكان احد م�ضلحي حركة طالبان القي القب�ض 
عليه يف باك�ضتان يف اال�ضبوع املا�ضي قد قال 
اإن لديه معلومات ت�ضري اىل ان بن الدن كان يف 

افغان�ضتان هذه ال�ضنة.
هذه  تاأكيد  ي�ضتطيع  ال  اإن��ه  قال  غيت�ض  ان  اال 

املعلومات.

وقال امل�ضوؤول االمريكي ردا على �ضوؤال حول 
اكيد  علم  االمريكية  لالجهزة  ك��ان  م��رة  اآخ��ر 
"منذ  القاعدة":  "تنظيم  زعيم  وج��ود  مبكان 

�ضنوات عديدة خلت."
ومل ي�ضتطع غيت�ض تاأكيد املعلومات التي ادىل 
بها مقاتل طالبان املذكور، الذ ادعى انه التقى 
قبل احل��ادي ع�ضر من  م��رات عديدة  بنب الدن 

�ضبتمرب 2001.
احلايل  العام  اوائ��ل  التقى  اإن��ه  املعتقل  وق��ال 
ب�ضخ�ض يثق به كان قد �ضاهد بن الدن قبل ذلك 

با�ضبوعني او ثالثة يف افغان�ضتان.
وكان يعتقد يف املا�ضي ان بن الدن يختبئ يف 
من  الباك�ضتاين  اجلانب  على  تقع  ما  منطقة 
املعتقل املذكور  افغان�ضتان، ولكن  احلدود مع 

الدخول  يتحا�ضون  واتباعه  الدن  بن  باأن  اكد 
الغارات  من  خوفا  الباك�ضتانية  االرا�ضي  اىل 
االآلية  ال��ط��ائ��رات  ت�ضنها  ال��ت��ي  ال�ضاروخية 

االمريكية.
يتمتع  الدن  ب��ن  ب���اأن  امل��ذك��ور  املعتقل  واك���د 

ب�ضحة جيدة.
اعلن  ان  بعد  هذه  غيت�ض  ت�ضريحات  وجاءت 
الرئي�ض باراك اوباما عن قراره تعزيز القوات 
االمريكية العاملة يف افغان�ضتان باكرث من 30 

الف جندي ا�ضايف.
وكان اوباما قد ذكر م�ضتمعيه يف اخلطاب الذي 
اعلن فيه عن زيادة عدد القوات باأن الواليات 
املتحدة امنا تخو�ض حربا يف افغان�ضتان للرد 
يف  القاعدة  تنظيم  نفذها  التي  الهجمات  على 

احلادي ع�ضر من �ضبتمرب/ايلول 2001، وباأن 
ان  بعد  "اال  افغان�ضتان  غ��زو  تقرر  مل  امريكا 
التنظيم  زعيم  ت�ضليمها  طالبان  حركة  رف�ضت 

ا�ضامة بن الدن."
تنظيم  زع��م��اء  اإن  االم��ري��ك��ي  الرئي�ض  وق���ال 
الغزو  ب��ع��د  ب��اك�����ض��ت��ان  اىل  ف����روا  ال���ق���اع���دة 
من  "متكنوا  وان��ه��م  الفغان�ضتان،  االمريكي 
املنطقة  يف  لهم  اآمنة  قدم  مبواطئ  االحتفاظ 

احلدودية."
م�����ض��وؤول��و جلنة  م��وؤخ��را  اع���ده  تقرير  وك���ان 
ال�ضيوخ  جم��ل�����ض  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
االمريكي قد ذكر باأن "بن الدن كان يف قب�ضتنا 
يف  افغان�ضتان  يف  االمريكية(  ال��ق��وات  )اي 

اواخر عام 2001."

التي  "الدعوات  اإن  للقول  التقرير  وم�ضى 
يف  االمريكية  ال��ق��وات  لتعزيز  اآن��ئ��ذ  ���ض��درت 
على  القب�ض  ال��ق��اء  م��ن  لتمكينها  افغان�ضتان 
مما  ل��ه��ا،  ي�ضتجب  مل  ال��ق��اع��دة  تنظيم  زع��ي��م 
القبلية  املناطق  اىل  بي�ضر  العبور  من  مكنه 

الباك�ضتانية."
جوردون  الربيطانية  احلكومة  رئي�ض  وك��ان 
املا�ضي  اال�ضبوع  يف  باك�ضتان  دعا  قد  ب��راون 
اىل بذل املزيد من اجلهد للبحث عن بن الدن، 
ر�ضا  يو�ضف  الباك�ضتاين  بنظريه  ح��دا  مم��ا 
القاعدة  زعيم  ب��اأن  اليظن  اإن��ه  للقول  جيالين 
احلكومة  وب��اأن  ا�ضال،  باك�ضتان  يف  موجود 
املتحدة  الواليات  من  تت�ضلم  مل  الباك�ضتانية 

ذلك. موثوقة" عن  معلومات  "اية 

كامتاندو/ اف ب
 2400 على  الهيمااليا  جبال  �ضل�ضلة  �ضفوح  متتد 
والنيبال  وال�ضني  والهند  باك�ضتان  من  كل  يف  كلم 
الرئي�ضية  الت�ضعة  ا�ضيا  ان��ه��ار  وت��غ��ذي  وب��وت��ان 
والتي يعي�ض على �ضفافها نحو مليار و300 مليون 

ان�ضان.
و�ضجل العلماء خالل العقود الثالثة املا�ضية ارتفاعا 
ما  تراوحت  املناطق  درج��ات احل��رارة يف هذه  يف 
ما  �ضنوات،  ع�ضر  كل  درجة  درجة و0،6  بني 0،15 

ادى اىل ت�ضريع وترية ذوبان الثلوج.
حول  ال��دويل  كوبنهاغن  موؤمتر  انعقاد  ومبنا�ضبة 
اطلقت اجلمعيات  االث��ن��ني،  غ��د  م��ن  اب��ت��داء  امل��ن��اخ 
املدافعة عن حماية البيئة نداءات ملحة اليالء عناية 
ان  ميكن  الهيمااليا  ثلوج  ان  موؤكدة  امل�ضكلة  لهذه 

تختفي خالل ب�ضعة عقود لي�ض اال.

"املناخ من اجل  وقال برا�ضنت �ضنغ م�ضوؤول حملة 
احلياة" التي يرعاها �ضندوق احلياة الربية العاملي 
من  االك��رب  الق�ضم  اختفاء  يتوقعون  "العلماء  ان 

الثلوج خالل اربعني عاما ب�ضبب التغري املناخي".
لها  �ضيكون  كوبنهاغن  م��ف��او���ض��ات  ان  وا���ض��اف 
"تبعات ج�ضيمة على حياة مئات املاليني من ال�ضكان 
على �ضفاف االنهر التي تنبع من الهيمااليا والذين 

يعانون ا�ضال من الفقر ال�ضديد".
بالتغري  املعني  احلكومي  ال���دويل  الفريق  وح��ذر 
تختفي  قد  الهيمااليا  ثلوج  ان  من  )جياك(  املناخي 
متاما بحلول العام 2035 كما يوؤكد اخلرباء ان اثار 
ارتفاع حرارة االر�ض ميكن روؤيتها بالعني املجردة 

يف املنطقة.
ففي النيبال وبوتان ت�ضبب ذوبان الثلوج يف ت�ضكيل 
بحريات �ضا�ضعة تهدد اليوم باالنهيار وتدمري القرى 

الواقعة حتتها.
�ضريبا  �ضتيفن  داوا  النيبايل  اجلبال  مت�ضلق  وب��داأ 
بايالء اهتمام كبري للتغري املناخي بعد انهيار جزء 
من جبل خومبو اجلليدي فوق خميم للمت�ضلقني يف 

قمة افر�ضت خالل بعثة ت�ضلق يف عام 2007.
مرات  ثالث  افر�ضت  قمة  ت�ضلق  ال��ذي  �ضريبا  وك��ان 
القمم"  "�ضكان  اج��ل  من  خا�ضة  قمة  يف  وي�ضارك 
قبل  اجلليدي  اجلبل  ذلك  على  ي�ضري  كوبنهاغن  يف 
دقائق من انهياره. ويقول "عندها اأدركت ان التغري 

املناخي بداأ يغري معامل جبال الهيمااليا".
ال�ضريع  ال��ذوب��ان  ان  ال�ضني  يف  درا���ض��ات  وبينت 
للجبال اجلليدية يهدد على املدى الق�ضري يف زيادة 
ظواهر الفي�ضانات. اما على املدى البعيد ف�ضتوؤدي 
الذي  االم��ر  االن��ه��ار  ملن�ضوب  تدريجي  تراجع  اإىل 
غرب  �ضكان  على  خ�ضو�ضا  كبري  تاثري  له  �ضيكون 

له  �ضتكون  املياه  نق�ض  ان  العلماء  وي��رى  ال�ضني. 
وال�ضني  الهند  يف  االقت�ضادية  التنمية  على  تبعات 
و�ضيخلف اثارا ماأ�ضوية على اكرب بلدين يف العامل 

من حيث ال�ضكان.
ح��رارة  ارت��ف��اع  بتبعات  املتعلقة  االب��ح��اث  ول��ك��ن 
بدايتها،  يف  ت��زال  ال  الهيمااليا  جبال  على  االر���ض 
اليها.  الو�ضول  يتعذر  تلك اجلبال  نظرا الن بع�ض 
املناخي  للتغري  ال��دويل  احلكومي  الفريق  وي�ضف 
علمية  معلومات  توفر  "عذراء" لعدم  بانها  املنطقة 

عنها.
ما يحدث يف هذه اجلبال  ب�ضاأن  ويختلف اخلرباء 

اجلليدية ويقول بع�ضهم انها تتقدم.
ولذلك يوؤكد املركز الدويل لتنمية اجلبال يف النيبال 
هذه  ح��ول  اب��ح��اث  لتمويل  ملحة  حاجة  هناك  ان 

املناطق. 

ذوبان ثلوج الهيمااليا ينذر مبوجات جفاف تهدد 1,3 مليار اإن�سان يف اآ�سيا 
ان�سان  مليار  من  اكث�ر  يعتمد 
جبال  ث��ل��وج  ع��ل��ى  ا���س��ي��ا  يف 
على  للح�سول  ال��ه��ي��م��الي��ا 
املياه ولكن �سرعة ذوبان هذه 
جفاف  مبوجات  تهدد  الثلوج 

حادة يف كل املنطقة.

�لرئي�س �لروماين يديل ب�صوته.. )�أ. ف. ب(

غيت���س: "مل تردن��ا معلوم��ات ع��ن ب��ن الدن من��ذ �سنوات"

�سريف اغواك / اف ب
اعلن اجلي�ض الفيليبيني ام�ض اكت�ضاف خمبا 
جنوب  ماغينداناو  اقليم  يف  ث��ال��ث  ا�ضلحة 
ال�ضبت  العرفية  االحكام  فر�ضت  حيث  البالد 
غداة جمزرة �ضيا�ضية ن�ضبت اىل ف�ضيل حملي 

قوي.
مايكل  اللفتنانت  الع�ضكري  الناطق  واع��ل��ن 
منها  �ضالحا  ارب��ع��ني  على  العثور  �ضم�ضون 
بنادق من طراز ام-16 يف مزرعة ميلكها حاكم 
ماغينداناو اندل امباتوان �ضنيور الذي اعتقل 
ال�ضبت لال�ضتباه يف تورطه يف مقتل 57 مدنيا 

يف 23 ت�ضرين الثاين/نوفمرب.
بر�ض  لفران�ض  �ضم�ضون  اللفتنانت  واو�ضح 
ان "عملية التفتي�ض مل حت�ضل �ضدفة" بل انها 
املنطقة  �ضكان  من  معلومات  على  بناء  متت 

و"�ضيتم ا�ضتجواب احلرا�ض".

امباتوان  ميلكها  امل��زرع��ة  "هذه  ان  وا���ض��اف 
العلمية  ال�ضرطة  حمققي  ان  موؤكدا  �ضنيور" 
كلفوا التاكد مما اذا كانت اال�ضلحة ا�ضتخدمت 

يف جمزرة 23 ت�ضرين الثاين/نوفمرب.
الف   340 على  ال�ضبت  ال�ضرطة  ع��رثت  وق��د 
مدرعة  واآلية  هجومية  بنادق  وعدة  ر�ضا�ضة 
م�����ض��ت��ودع مت��ل��ك��ه عائلة  ال�����ض��ن��ع يف  ي��دوي��ة 
اع��ت��ق��ل ارب��ع��ة م��ن افرادها  ال��ت��ي  ام��ب��ات��وان 

لال�ضتباه يف تورطهم يف املجزرة.
ان  االح��د  الفيليبينني  احلكومة  اعلنت  كذلك 
اثر  التمرد  بتهمة  �ضيالحقون  الف�ضيل  زعماء 
ويتوقع  اجلديدة.  الرت�ضانة  تلك  على  العثور 
ان يالحق م�ضوؤولو ف�ضيل امباتوان املوقوفني 

ال�ضبت بتهمة القتل.
ديفاناديرا  انيي�ض  ال��ع��دل  وزي���رة  و�ضرحت 
على  ا�ضتولوا  "انهم  دي.زاد.ب��ي.ب��ي  الذاع��ة 

�ضلطات احلكومة يف املنطقة".
وقد اتهم ابن احلاكم اندل امباتوان جونيور 

بارتكاب 25 جرمية.
واكت�ضف اجلي�ض اخلمي�ض خمبا ا�ضلحة بينها 
ثالثة ا�ضلحة م�ضادة للدبابات وخم�ضة مدافع 
ذخرية  �ضندوق  ومئة  ر�ضا�ضة  وبنادق  هاون 
كانت مدفونة يف قطعة ار�ض غري م�ضتخدمة 

قرب منزل امباتوان.
واعتقل ال�ضبت 32 �ضخ�ضا بينهم ع�ضرون من 

رجال امباتوان.
االحكام  فر�ضت  ان��ه��ا  احل��ك��وم��ة  واو���ض��ح��ت 
العرفية يف االقليم ملواجهة خطر التمرد الذي 

ت�ضكله امليلي�ضيا التابعة المباتوان.
االحكام  فيها  تفر�ض  التي  االوىل  امل��رة  وهي 
���ض��ق��وط نظام  م��ن��ذ  ال��ف��ي��ل��ي��ب��ني  ال��ع��رف��ي��ة يف 
فر�ضت  وق��د  ماركو�ض.  فرديناند  الدكتاتور 

تلك االحكام على كافة انحاء البالد بني 1972 
و1981.

بون�ض  خوان  ال�ضيوخ  جمل�ض  رئي�ض  واعلن 
�ضيقرر  الفيليبيني  الربملان  ان  االحد  انريلي 

الثالثاء ب�ضان ابقاء او رفع االحكام العرفية.
واكد ناطق با�ضم الرئا�ضة ال�ضبت ان االحكام 
من  اك��رث  تفر�ض  ان  ميكن  ال  ال��ت��ي  العرفية 

�ضهرين �ضرتفع يف اقرب وقت ممكن.
االحكام  تلك  فر�ض  ان  املعار�ضة  واع��ت��ربت 
غري مربر واعربت عن خوفها من فر�ضها يف 
مناطق اخرى مع اقرتاب االنتخابات الرئا�ضية 

املقررة يف ايار/مايو 2010.
ويبدو ان جمزرة 23 ت�ضرين الثاين/نوفمرب 
ناجمة عن عداوة بني ف�ضيل امباتوان وف�ضيل 
االقليم  على  �ضيا�ضيا  ال�ضيطرة  اجل  من  اخر 

حيث يتوقع تنظيم انتخابات خالل 2010.

اكت�ساف خمباأ اأ�سلحة يف مزرعة حاكم اإقليم جنوبي الفيليبني 

موروين/ اف ب
�ضباح  االق����رتاع  عملية  ب���دات 
حيث  ال��ق��م��ر  ج����زر  يف  ام�������ض 
اىل  ناخب  الف  نحو 360  دعي 
وم�ضت�ضاري  ن��واب��ه��م  ان��ت��خ��اب 
اجلزر الثالث يف ذلك االرخبيل 
الهندي  امل��ح��ي��ط  يف  ال���واق���ع 
الكربى  وق��م��ر  وه���ي اجن����وان 
مرا�ضل  اف��اد  ما  على  وموهيلي 

فران�ض بر�ض.
ويفرت�ض فتح 700 مركز اقرتاع 
لالختيار بني  الثالث  يف اجلزر 

144 مر�ضحا اىل معقد نيابي.
ل��ك��ن مل ت��ف��ت��ح ب��ع�����ض م��راك��ز 
العا�ضمة موروين  االقرتاع يف 
)الثامنة  امل���ح���دد  ال���وق���ت  يف 
�ضباحا( ب�ضبب تاخري يف اعداد 

م�ضتلزمات االقرتاع.
وتعد اجلمعية الوطنية القمرية 
القمريون  وينتخب  نائبا   33
املبا�ضر  االق������رتاع  ع���رب  م��ن��ه��م 
خم�ض  م��ن  ل��والي��ة  ن��ائ��ب��ا،   24
اجلولة  جتري  ان  على  �ضنوات 
ال�ضهر  من  الع�ضرين  الثانية يف 

اجلاري.
املتبقون  الت�ضعة  ال��ن��واب  ام��ا 
جزيرة  ك��ل  جم��ال�����ض  فتعينهم 
مبعدل ثالثة نواب لكل جزيرة.

احمد  الرئي�ض  ح��زب  ف��از  واذا 
عبد الله �ضامبي يف االنتخابات 
ف�����ض��ي��ت��م��ك��ن م���ن مت���دي���د والي���ة 
ان  بعد  ا�ضافية  �ضنة  الرئي�ض 
تنتهي  ان  مبدئيا  متوقعا  ك��ان 

الوالية ال�ضنة املقبلة.

بدء االنتخابات 
الت�سريعية يف 

جزر القمر 
بوخار�ست / الوكالت 

فتحت مراكز االقرتاع ام�ض يف ال�ضاعة ال�ضابعة )اخلام�ضة ت غ( يف رومانيا للجولة 
انكما�ض  من  يعاين  الذي  البلد  ذلك  يف  احلا�ضمة  الرئا�ضية  االنتخابات  من  الثانية 

�ضديد وينتظر م�ضاعدة مالية من �ضندوق النقد الدويل.
ودعي 18 مليون روماين اىل �ضناديق االقرتاع للح�ضم بني الرئي�ض املنتهية واليته 
اال�ضرتاكي  وخ�ضمه  التجارية  البحرية  يف  كابتنًا  ك��ان  ال��ذي  با�ضي�ضكو  ت��راي��ان 

الدميقراطي مري�ضيا جيوانا.
وبعد ان حقق املر�ضحان نتائج متقاربة جدا يف اجلولة االوىل حيث ح�ضل با�ضي�ضكو 
على 32،44% من اال�ضوات مقابل 31،15% ملناف�ضه، يبدو جيوانا االوفر حظا بعد 
االقلية  وحزب  البالد  يف  �ضيا�ضية  قوة  ثالث  ي�ضكلون  الذين  الليرباليني  مع  حتالفه 
ان  توقع  ان�ضومار،  معهد  واج��راه  املا�ضي  اال�ضبوع  ن�ضر  ا�ضتطالعا  لكن  املجرية. 
يح�ضل با�ضي�ضكو على 54% من اال�ضوات بينما توقع االخري ان يفوز بوالية ثانية 
االحتاد  اىل  رومانيا  ان�ضمام  من  �ضنوات  ثالث  وبعد  اال�ضوات.  من   %53 بن�ضبة 
االوروبي �ضتوكل اىل الرئي�ض اجلديد اوال مهمة ت�ضكيل حكومة لال�ضتفادة من الق�ضم 

الثالث لقر�ض مينحه �ضندوق النقد الدويل ملواجهة االزمة االقت�ضادية.
ومنذ االول من ت�ضرين االول/اكتوبر وانهيار التحالف بني حزب جيوانا اال�ضرتاكي 
 22 يعد  ال��ذي  البالد  يحكم  الدميقراطي  الليربايل  با�ضي�ضكو  وح��زب  الدميقراطي 
و�ضتغلق  العادية.  ال�ضوؤون  ادارة  على  تقت�ضر  انتقالية  تنفيذية  هيئة  ن�ضمة  مليون 
اال�ضتطالعات  تن�ضر  ان  على  ت��غ(   19،00(  21،00 ال�ضاعة  يف  االق���رتاع  مكاتب 

توقعاتها يف احلني وان ت�ضدر النتائج االوىل �ضباح اليوم.

جولة ثانية من انتخابات 
الرئا�سة يف رومانيا

طهران / الوكالت 
للجمهورية  االع���ل���ى  امل��ر���ض��د  اك����د 
ال��ل��ه ع��ل��ي خامنئي  اي���ة  اال���ض��الم��ي��ة 
الغربية �ضتف�ضل يف  الدول  ان  ام�ض 
عزل ايران ب�ضبب برناجمها النووي، 
اإىل  خ�ضو�ضا  االن��ت��ق��ادات  موجها 

الواليات املتحدة وبريطانيا.
وقال خامنئي امام االالف من الذين 
"الغدير"  بعيد  لالحتفال  اجتمعوا 
يت�ضرف  ال��ذي��ن  ال��غ��رب  "زعماء  ان 
ال  ال�����ض��ه��اي��ن��ة  م��ن  ب��ت��اأث��ري  بع�ضهم 

امللف  ب�����ض��اأن  الكذب"  غ��ري  يفعلون 
ال���ن���ووي االي�������راين. وا����ض���اف ان 
اعدائنا  را����ض  على  تقف  "امريكا 

وبريطانيا هي اال�ضنع بينهم".
وت����اب����ع خ��ام��ن��ئ��ي ك���م���ا ن���ق���ل عنه 
"حاول  ال���ر����ض���م���ي  ال���ت���ل���ف���زي���ون 
من  وغريهم  وال�ضهاينة  االمريكان 
ثالثني  م��دى  على  اال�ضتكبار  ق��وى 
عاما ان يعزلوا ايران لكنهم ف�ضلوا، 
الله  ب���ع���ون  م�����ض��ع��اه��م  و���ض��ي��ف�����ض��ل 

تعاىل".

خامنئي: الغرب �سيف�سل يف عزل اإيران 
اثينا / الوكالت 

القت �ضرطة مكافحة ال�ضغب اليونانية القب�ض على الع�ضرات 
يف اثينا قبل حلول الذكرى ال�ضنوية االوىل ملقتل �ضبي يبلغ 

من العمر 15 عاما بالر�ضا�ض العام املا�ضي.
ال�ضرطة يف اثينا للحيلولة  ون�ضر اكرث من 6 االف من قوات 
مقتل  اعقبت  ال��ت��ي  واال���ض��ط��راب��ات  امل��ظ��اه��رات  ت��ك��رار  دون 
ال�ضبي على يد ال�ضرطة. وي�ضف املرا�ضلون الو�ضع يف املدينة 
بانه متوتر. واحتل الطالب ع�ضرات املدار�ض واجلامعات يف 

انحاء اليونان ا�ضتعدادا الحياء الذكرى.
باثينا  اكزارخيا  �ضاحية  يف  �ضيارتني  يف  النريان  وا�ضعلت 

التي �ضهدت اطالق النار على ال�ضبي يف دي�ضمرب املا�ضي.
وحت�ضبا لال�ضطرابات، �ضنت ال�ضرطة عدة مداهمات يف املدينة 
واعتقلت اكرث من 150 �ضخ�ضا ح�ضبما افادت االنباء. وحذرت 
اعمال  اي  ح���دوث  تتحمل  ل��ن  ان��ه��ا  م��ن  اليونانية  احلكومة 
عنف. وقال وزير حماية املواطن ميخالي�ض كرايزوهيود�ض: 

تكرار  نتحمل  ل��ن  باننا  وا�ضحة  ر�ضالة  نو�ضل  ان  "نود 
اثينا  ن�ضلم  لن  واننا  اثينا  قلب  يف  واالره��اب  العنف  م�ضاهد 
الك�ضندرو�ض  ال�ضبي  وا�ضدقاء  اقارب  و�ضيقيم  للمخربني". 
جريجوروبول�ض قدا�ضا يوم االحد يف ذكرى مرور عام على 
مل�ضقات ظهرت  ان  اال  الهدوء،  بالتزام  مقتله. وطالب هوؤالء 

يف املدينة تقول "لن نن�ضى، ولن نغفر".
ال�ضغب  مثريي  من   150 و�ضول  تتوقع  انها  ال�ضرطة  وتقول 

االجانب من ايطاليا وفرن�ضا وغريها من املدن االوروبية.
واعرتف رئي�ض الوزراء اليوناين جورج باباندريو بان عطلة 
اال�ضرتاكية  حلكومته  حرجة"  "حلظة  متثل  اال�ضبوع  نهاية 
وللبالد عامة. وقال: "علينا جميعا، مواطنون وقادة �ضيا�ضيون 
واحزاب وممثلون للطلبة ان نحمي اثينا". ويتوقع ا�ضحاب 
ان بع�ضهم يرى  امل�ضاكل، رغم  اليونانية  العا�ضمة  املحال يف 
العام  ا�ضطرابات  عليه  كانت  ال��ذي  بال�ضوء  تكون  ل��ن  انها 

املا�ضي.

اأثينا تلقي القب�س على الع�سرات قبل حلول ذكرى 
مقتل �سبي بالر�سا�س 

كابول / اف ب 
يف  للم�ضاهمة  ال��دول��ي��ة  ال��ق��وة  اعلنت   
)اي�ضاف(  افغان�ضتان  يف  االمن  ار�ضاء 
التابعة للحلف االطل�ضي ام�ض عن مقتل 
قرار  غ��داة  االم��ريك��ي ال301  اجل��ن��دي 
تعزيزات  ار�ضال  اوباما  باراك  الرئي�ض 
مقاتلي  ملكافحة  جندي  الف  ثالثني  من 
جنديا  ان  اي�����ض��اف  واع��ل��ن��ت  ط��ال��ب��ان. 
يف  ال�ضبت  قتل  قواتها  �ضمن  امريكيا 
انفجار عبوة يدوية ال�ضنع زرعت على 

احدى الطرق �ضرق افغان�ضتان.
اجلنود  ع��دد   301 اىل  يرتفع  وب��ذل��ك 
االم����ريك����ي����ني ال�����ذي�����ن ����ض���ق���ط���وا يف 
ح�ضب  ال�ضنة،  ب��داي��ة  منذ  افغان�ضتان 
تعداد لوكالة فران�ض بر�ض ا�ضتنادا اىل 

موقع الكرتوين متخ�ض�ض.
الذين  القتلى  ع��دد  العدد  ه��ذا  وجت��اوز 
�ضقطوا �ضنة 2008 )295 جنديا اجنبيا، 

منهم 155 امريكيا( يف افغان�ضتان.
الثالثاء  م�ضاء  اوب��ام��ا  ب���اراك  واع��ل��ن 
ار�ضال ثالثني الف جندي ا�ضايف با�ضم 
احليوية" للواليات  القومية  "امل�ضلحة 
بان  نف�ضه  ال��وق��ت  يف  م��ق��را  امل��ت��ح��دة، 
نحو  وينت�ضر  تقدما".  حققت  "طالبان 
113 الف جندي اجنبي، بينهم 71 الف 
ان  تبني  حيث  افغان�ضتان  يف  امريكي، 
منذ  دموية  االك��رث  هي  اجلارية  ال�ضنة 
 ،2001 نهاية  طالبان  بنظام  االط��اح��ة 
�ضواء بني املدنيني او القوات االفغانية 

والدولية.

 مقتل اجلندي ال� 301 يف 
افغان�ستان منذ بداية العام 


