
بورت او برن�س / الوكاالت 
البائ�سني  هايتي  مواطني  بني  التوتر  ت�ساعد 
الذين ينتظرون م�ساعدات دولية واأغذية بداأت 
زل��زال مدمر  اأي��ام من  تتوافد ببطء بعد ثالثة 
قالت �سلطات يف هايتي انه اأودى بحياة 200 

األف �سخ�ص.
املتحدة  ل��ل��والي��ات  هايتي  حكومة  و�سمحت 
يف  الرئي�سي  اجل��وي  امليناء  على  بال�سيطرة 
تنقل  التي  اجل��وي��ة  ال��رح��الت  لتنظيم  ال��ب��الد 
امل�ساعدات من اأنحاء العامل واالغاثة ال�سريعة 

للدولة املنكوبة الواقعة يف البحر الكاريبي.
اخلارجية  وزي���رة  ال�سبت  ام�����ص   وت��وج��ه��ت 
او  ب���ورت  اىل  كلينتون  ه��ي��الري  االم��ري��ك��ي��ة 
رينيه  الرئي�ص  املطار  يف  وي�ستقبلها  برن�ص 
و�ستنقل  ام���دادات  طائرتها  وجتلب  بريفال. 

معها اأمريكيني من هايتي.
وقالت كلينتون "�سنو�سح اأي�سا ب�سكل مبا�سر 
للغاية و�سخ�سي ل�سعب هايتي دعمنا امل�ستمر 

له على املدى الطويل."
مت  جماعية  مدافن  اىل  جثثا  �ساحنات  وتنقل 
حفرها على عجل خارج املدينة لكن يعتقد اأن 

االف اجلثث ال تزال مدفونة حتت االنقا�ص.
وقال وزير الداخلية يف هايتي انطوين باين-
الف   50 نحو  بالفعل  "جمعنا  لل�سحف  اميي 
جثة ونتوقع ان يكون هناك يف املجمل ما بني 
100 الف و200 الف قتيل على الرغم من اننا 

لن نعرف قط العدد على وجه الدقة."
العام  الدولة لالمن  وقال اراميك لوي�ص وزير 
ان نحو 40 الف جثة دفنت يف مقابر جماعية.

واذا ثبتت �سحة عدد القتلى فان هذا الزلزال 
هز  وال����ذي  درج����ات  �سبع  ق��وت��ه  بلغت  ال���ذي 
بني  من  واح��دا  �سيكون  الثالثاء  ي��وم  هايتي 

ادمى ع�سرة زالزل �سجلت حتى االن.
وقال الي�سك الر�سني وزير ال�سحة يف هايتي 
اأرباع  ثالثة  بناء  اعادة  �سيتعني  انه  لرويرتز 

بورت او برن�ص.
وب��ع��د ث��الث��ة اي���ام م��ن وق���وع ال���زل���زال بدات 
على  االنق�سا�ص  يف  الل�سو�ص  من  ع�سابات 
موؤقتة  خميمات  يف  يعي�سون  الذين  الناجني 
فيها  تناثرت  التي  وال�سوارع  االر�سفة  على 
الذي  الوقت  يف  املتحللة  واجلثث  االنقا�ص 
اجلبلية  االحياء  االرتدادية  الهزات  فيه  هزت 

بالعا�سمة.
النهب  واأفادت �سلطات بوقوع بع�ص حوادث 
اأ�سيبوا  الذين  الناجني  بني  الغ�سب  وتنامي 

باالحباط ب�سبب تاأخر امل�ساعدات.
املتحدة  ال��والي��ات  هرعت  نف�سه  الوقت  ويف 
ودول اأخرى لتو�سيل الغذاء واملاء واالمدادات 
الطبية عرب املطار املزدحم وامليناء املحطم يف 

البالد والطرق التي اأغلقت االنقا�ص بع�سها.
واقتتل مواطنون جوعى يف بورت او برن�ص 
على اأكيا�ص غذاء وزعتها �ساحنات تابعة لالمم 

املتحدة يف و�سط مدينة بورت او برن�ص.
اأن  وحذر م�سوؤول كبري يف االمم املتحدة من 
اجلوع قد يوؤجج توترا اذا مل ت�سل امل�ساعدات 
ب�سرعة لكنه قال ان القانون والنظام الزاال يف 

نطاق ال�سيطرة يف الوقت احلايل.
وقال األني لو روي �سكرتري االمني العام لالمم 
املتحدة ل�سوؤون حفظ ال�سالم لربنامج يف قناة 
حيث  احل��وادث  بع�ص  "وقعت  )بي.بي.ا�ص( 
الغذاء.  على  اخ���رون  واقتتل  البع�ص  �سرق 
اأي  اأو  غذاء  على  يح�سلوا  ومل  بائ�سون  انهم 

م�ساعدات منذ ثالثة اأيام."
املوقف  يتفاقم  اأال  ن�سمن  اأن  "يجب  واأ�ساف 
من  نتاأكد  اأن  يجب  ه��ذا  ي��ح��دث  ال  حتى  لكن 
جميء امل�ساعدات باأق�سى �سرعة ممكنة لهوؤالء 

النا�ص املحتاجني للغذاء والدواء."
يف  ال�سالم  حلفظ  املتحدة  االمم  بعثة  وفقدت 
الكارثة  افرادها يف  من  االقل  على  هايتي 36 
م�سري  يعرف  ومل  ه��ن��اك.  مقرها  انهيار  عند 

اثنني من كبار م�سوؤويل البعثة يف هايتي.
ملواجهة  حاال  اأح�سن  هايتي  حكومة  تكن  ومل 
الرئا�سي  الق�سر  ال��زل��زال  دم��ر  حيث  االزم���ة 

وت�سبب يف قطع االت�ساالت والكهرباء.
وق����ال ب��ري��ف��ال يف ات�����س��ال ه��ات��ف��ي م��ن مقر 
ال�سرطة الق�سائية حيث يقيم "لي�ص لدي منزل 

ولي�ص لدي تليفون. هذا هو ق�سري االن."
الوقود  توفر  م��ن  نتاأكد  اأن  "يجب  واأ���س��اف 

اجلثث.  ج��م��ع  م��ن  ال�����س��اح��ن��ات  تتمكن  ح��ت��ى 
امل�ست�سفيات مكد�سة."

ان  اأوب��ام��ا  ب���اراك  االم��ري��ك��ي  الرئي�ص  وق���ال 
واملك�سيك  وال����ربازي����ل  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
واليابان  ورو�سيا  وكولومبيا  وفرن�سا  وكندا 
وبريطانيا ودول اأخرى متكنت من نقل عاملني 

يف جمال االنقاذ وامدادات جوا.
الزلزال  ان  م��ن  علماء  ح��ذر  اخ���رى  جهة  م��ن 
العنيف الذي �سرب هايتي ينذر بوقوع هزات 
�سرورة  واك���دوا  املنطقة  يف  اخ��رى  ار�سية 
اعادة اعمار بور او برن�ص الواقعة على طول 

خط الزالزل، مبواد مقاومة لها.
وقال بول مان الباحث يف املعهد اجليوفيزيائي 
يف جامعة او�سنت بتك�سا�ص )جنوب الواليات 
االعمار  اع��ادة  عملية  تتم  اال  "يجب  املتحدة( 

انطالقا من مبداأ ان اخلطر زال عن هايتي".
�سرب  ال���ذي  العنيف  "الزلزال  ان  وا���س��اف 
يكون  قد  برن�ص  او  ب��ور  من  القريبة  املنطقة 
ال�سدع  القريبة من  املناطق  ال�سغوط يف  زاد 

الزلزايل".
مناذج  لو�سع  نظام  على  الباحثون  ويعمل 
املنطقة  على  ط���راأت  ال��ت��ي  ال��ت��غ��ريات  ملعرفة 
الثالثاء  هايتي  �سرب  ال��ذي  ال��زل��زال  نتيجة 

وبلغت قوته �سبع درجات.
وقال مان يف ات�سال هاتفي اجرته معه وكالة 
فران�ص بر�ص ان "هذا ال�سدع ميتد على مئات 

ال  الزلزال  �سبب  ال��ذي  واجل��زء  الكيلومرتات 
ال�سغط  "لكن  وا�ساف  كلم".  ثمانني  يتجاوز 
منذ  ت�سهد زالزل  اج��زاء عديدة مل  يتجمع يف 
يت�سبب  ان  ج��زء  الي  ومي��ك��ن  ال�سنني  م��ئ��ات 

بزلزال �سبيه بالذي �سرب هايتي".
مل  وان  حتى  ج��دي��دة  ك��ارث��ة  وق���وع  ويخ�سى 
الكثافة  ���س��دي��دي  م��رك��زي��ن  ���س��وى  ه��ن��اك  يكن 
ال�سكانية على طول ال�سدع هما بور او برن�ص 
وكين�سغنت يف جامايكا، خ�سو�سا وان اجلزء 
من  االق��رب  لي�ص  الثالثاء  الزلزال  �سبب  الذي 

عا�سمة هايتي.
وهناك �سدع ثان مير عرب �سمال هايتي حتى 
جمهورية الدومينيكان املجاورة، مل ي�سهد اي 
جتمع  ال��ذي  وال�سغط  �سنة   800 منذ  حت��رك 

كاف لت�سكيل زلزال جديد بقوة 7،5 درجات.
متى  م��ع��رف��ة  ه��و  "ال�سوؤال  ان  م���ان  وت��اب��ع 
من  انه  اجلديدة" مو�سحا  ال��زالزل  �ست�سرب 
ال�سعب توقع "اذا ما كان ذلك �سيح�سل العام 

املقبل او خالل قرن".
وبداأ اريك كاليه اجليوفيزيائي الفرن�سي الذي 
)�سمال  انديانا  يف  ب��وردو،  جامعة  يف  در���ص 
ال�سدع  املتحدة( يف 2003 بدرا�سة  الواليات 

الذي �سبب زلزال الثالثاء.
من  هايتي  يف  ال�سلطات  حذر  انه  كاليه  وقال 
حمدودة  ت��داب��ري  لكن  لل�سغط  خطري  ت��راك��م 

اتخذت لتعزيز املنازل يف هذا البلد الفقري.
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بروك�سل / رويرتز
وبدد التناف�ص بني القادة االوكرانيني واالزمة االقت�سادية 
يف  الربتقالية  ال��ث��ورة  الغرب  يف  بعثته  ال��ذي  التفاوؤل 
ويقول   2004 ع��ام  ال�سابقة  ال�سوفيتية  اجل��م��ه��وري��ة 

االوكرانيون ان قادة الغرب فقدوا اهتمامهم باأوكرانيا.
اال�سالح  م��رك��ز  موؤ�س�سة  م��ن  فاال�سيك  ت��وم��ا���ص  وق���ال 
االوروبي البحثية "حتولت اأوكرانيا من مقربة لالحتاد 

االوروبي اىل كابو�ص كامل وتام."
مقتنعة  االوروب��ي  االحت��اد  دول  غالبية  "كانت  واأ�ساف 
قبل اأعوام قليلة باأنه يجب اأن تن�سم اأوكرانيا اىل االحتاد 

يف غ�سون �سنوات. لكن كل ذلك تغري."
واأوكرانيا مهمة بالن�سبة للم�سالح االقت�سادية واالمنية 

جلريانها الغربيني.
وتاأمل حكومات اأوروبا واحلكومة االمريكية يف اأن توفر 
اأوكرانيا  يف  االم��ور  يدير  ملن  تو�سيحا  الغد  انتخابات 
بعد �سنوات من امل�ساحنات بني الرئي�ص ورئي�ص الوزراء 

والزعيم الرئي�سي للمعار�سة.
املر�سحني  م��ن  اأي  ينجح  اأن  م��ن  ال��ت��ف��اوؤل  ت�ساءل  لكن 
يانكوفيت�ص  فيكتور  املعار�سة  زعيم  وهما  الرئي�سيني 
الدفة  تغيري  يف  تيمو�سينكو  يوليا  ال���وزراء  ورئي�سة 

ب�سرعة يف البالد.

املتوقع  من  التي  االنتخابات  ت��وؤدي  اأن  من  قلق  وهناك 
ان ت�سهد جولة اعادة بني يانكوفيت�ص وتيمو�سينكو يف 
ال�سابع من فرباير �سباط اىل املزيد من النزاع ال�سيا�سي. 
�سمال  حلف  اىل  لالن�سمام  اأوكرانيا  دعم  تراجع  واأدى 
اأعمال  جدول  يف  ع�سويتها  م�ساألة  ارجاء  اىل  االطل�سي 
ع�سويته  على  اأوكرانيا  حت�سل  باأن  تعهده  رغم  احللف 

يف يوم ما.
اأي�سا  كثريا  كييف  يف  ال�سيا�سية  اال�سطرابات  واأ�سرت 
يف  ال��ب��الد  تتمكن  اأن  يف  الرئي�سيني  املر�سحني  ب��ام��ال 
يوم ما من االن�سمام اىل االحت��اد االوروب��ي املكون من 
يف  احلماية  من  املزيد  الوكرانيا  يوفر  قد  مما  دول��ة   27

مواجهة اأي اأزمات اقت�سادية يف امل�ستقبل.
وت�سررت �سمعة اأوكرانيا يف االحتاد االوروبي ك�سريك 
اأزمة  بها  اأدارت  التي  الطريقة  بعد  عليه  االعتماد  ميكن 
عندما  املا�سي  العام  اأوروب��ا  يف  الغاز  بامدادات  تتعلق 
اأرا�سي  ال��ت��ي تعرب  االن��اب��ي��ب  اأغ��ل��ق��ت رو���س��ي��ا خ��ط��وط 

اأوكرانيا.
وكان للخالفات ال�سيا�سية التي اأدت اىل تعليق القرو�ص 
الوكرانيا  ال��دويل  النقد  �سندوق  يقدمها  التي  الطارئة 

تاأثري مماثل.
امل�ساكل  يف  ال�سبب  لي�سوا  ان��ه��م  اأوك��ران��ي��ون  وي��ق��ول 

وي��ت��ه��م��ون ال��غ��رب ب��ف��ق��دان االه��ت��م��ام ب��ب��الده��م ب�سكل 
م��ف��اج��يء. واأ���س��ب��ح االحت���اد االوروب����ي وح��ل��ف �سمال 
من  وحتذيرها  رو�سيا  ا�ستياء  بعد  حذرا  اأكرث  االطل�سي 
اأن جذب كييف ناحية الغرب �سي�سر بعالقات التجارة مع 

مو�سكو.
وقال فاال�سيك ان هذه االنتخابات رمبا تكون فر�سة كييف 

االخرية النعا�ص امال ان�سمامها اىل االحتاد االوروبي.
فان  االوك����راين  االقت�ساد  ح��ال��ة  ت��ده��ور  "مع  واأ���س��اف 
رغبة الدول االع�ساء يف االحتاد االوروبي يف اأن تكون 

اأوكرانيا ع�سوا حمتمال يف االحتاد تراجعت.
"نتطلع جميعا لالنتخابات ونتمنى املزيد من اال�ستقرار 

والو�سوح ب�ساأن من يدير �سوؤون البالد بالفعل."
للعالقات  االوروب���ي  امل��رك��ز  م��ن  ويل�سون  اأن���درو  وق��ال 
اخلارجية ان التعاون االقت�سادي بني اأوكرانيا واالحتاد 
امال  انعا�ص  املمكن  من  وان  �سروريا  الزال  االوروب��ي 
بني  ال��ع��الق��ات  لكن  االوروب����ي  ل��الحت��اد  كييف  ان�سمام 

اجلانبني فاترة.
كبري.  حد  اىل  اأوكرانيا  ملعب  يف  االن  "الكرة  واأ�ساف 
التما�سك  �سمعة  ا�ستعادة  املنتخب  ال�سخ�ص  ويجب على 
ال�سيا�سي وتنفيذ ال�سيا�سات يف غ�سون ما بني اأول 30 
على  بالفعل  املطروحة  الق�سايا  يف  خا�سة  ي��وم  ومئة 

الطاولة."
وقال "هناك موؤ�سرات على اأن تيمو�سينكو �ستحاول على 

االقل انعا�ص هذه الق�سايا اذا مت انتخابها."
اأن االحت��اد االوروب��ي قد يتخذ خطوات  وذكر ويل�سون 
لتح�سني االجواء لكنه اأ�ساف " يعتمد كل هذا على �سكل 
االنتخابات التي �ستجرى ... يجب اأن تكون حرة ونزيهة 
بدون ا�ستفزازت اأو تالعب اأو اأن يرف�ص اخلا�سر النتيجة 

... وكلها احتماالت واردة."
ال�سيا�سة اخلارجية يف  م�سوؤولة  اأ�ستون  كاثرين  وقالت 
يوم  االوروب���ي  للربملان  جل�سة  يف  االوروب���ي  االحت���اد 
يف  املحك"  على  وا�سحة  اأوروبية  "م�سالح  ان  االثنني 
هذه االنتخابات. لكن الرئي�ص االوكراين املقبل يجب اأن 

يجد توازنا اأي�سا يف التعامالت مع ال�سرق والغرب.
اأي  اأكرث يف  ب�سكل  الغرب  كفة  "�سرتجح  وقال ويل�سون 
ميزان للقوى تديره تيمو�سينكو ... تتحدث ب�سكل اأف�سل 
بالتاأكيد عن االحتاد االوروبي و�سندوق النقد الدويل."

وو�سف م�سوؤول اأوروبي كبري التعامل مع قادة اأوكرانيا 
بانه من اأكرث التجارب املحبطة التي مر بها ومل يجد ما 
يدعو كثريا للتفاوؤل بغ�ص النظر عن نتيجة االنتخابات.

القادة  ا�ستمرار  مع  تغيري  اأي  توقع  ال�سعب  "من  وقال 
نف�سهم يف ال�سلطة."

اأوك����ران����ي����ا يف  رئ����ا�����س����ة  ان����ت����خ����اب����ات   .. ال�����ي�����وم 
ي��اأم��ل ال��غ��رب يف امل��زي��د من 
اال���س��ت��ق��رار ال�����س��ي��ا���س��ي يف 
اأوك���ران���ي���ا ب��ع��د ان��ت��خ��اب��ات 
لكن  اليوم  املقررة  الرئا�سة 
اىل  �سريعا  ال��ب��اد  ان�سمام 
اأو  ح��ل��ف ���س��م��ال االط��ل�����س��ي 
االحت��اد االوروب��ي غري وارد 
نتيجة  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  ب��غ�����س 

االنتخابات.

مقتل 200 األف يف زلزال هايتي وتوتر واإحباط بني الناجني
خرباء يتوقعون زالزل عنيفة اخرى 

باري�س – خا�س
رف���������ص اع����الم����ي����ون ع������رب م�������س���روع 
ملعاقبة  امل��ع��د  االم��ري��ك��ي  ال��ك��ون��غ��ر���ص 
تنتقد  ال���ت���ي  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ف�����س��ائ��ي��ات 
الرف�ص  وج���اء  االم��ري��ك��ي��ة.  ال�سيا�سة 
خ���الل ن���دوة اإل��ك��رتون��ي��ة اأق��ام��ه��ا مركز 
الدرا�سات العربي – االأوروب��ي  ومقره 
م�سروع  توؤيدون  هل  حول  باري�ص،  يف 
ملعاقبة  ال��رام��ي  االأم��ريك��ي  الكونغر�ص 
خاللها  من  تبث  التي  ال�سناعية  االأقمار 
تنتقد  �سيا�سية  برامج  عربية  ف�سائيات 

مواقف االإدارة االأمريكية. 
ق���ال د. ع���دن���ان ع���م���ران وزي����ر االع���الم 
امل�سروع   ه���ذا  ان   اال���س��ب��ق:  ال�����س��وري 
املواطن  ق��ب��ل   م��ن  فقط  لي�ص  مرفو�ص 
الغرب  م��واط��ن  يف  اي  م��ن  ب��ل  العربي 
ي��وؤم��ن ب��ح��ري��ة ال��ت��ف��ك��ري وان��ن��ي اعترب 
امريكا بهذا امل�سروع عرت نف�سها نهائيا 
الدميقراطية  ت��دع��ي  ك��دول��ة  و���س��ق��ط��ت 

واحلريات االعالمية . 
وا�ساف عمران: ان هناك ازمة اخالقية 
خطري  واقع  وانه  اليوم  امريكا  تعي�سها 
قمع  يف  ام��ري��ك��ا  ت�����س��ت��م��ر  ان  ل��ل��غ��اي��ة 
الدول  على  ويجب  االعالمية  احلريات 
قرارا  تتخذ  وان  باملثل  املعاملة  العربية 
وهذا  وبحزم  باملثل  املعاملة  يف  عربيا  
ما تن�ص عليه العالقات  الدبلوما�سية اي 

املعاملة باملثل . 
وزير  ال��ق��الب  �سالح  رف�����ص  جانبه  م��ن 

امل�سروع  اال���س��ب��ق  االردين  االع������الم 
القالب   واع���ت���رب   . مت   ان  االم���ري���ك���ي 
ان امل��ق�����س��ود م���ن امل�������س���روع امل��ع��د يف 
املنار  ف�سائية  هو  االمريكي  الكونغر�ص 
امريكا،  ان��ت��ق��اد  يف  نهجها  ع��ل��ى  وم���ن 
واعتقد ان  هذا التدخل يف االعالم ملنع 
للقنوات  واملتابعة  االط��الع  من  النا�ص 
نتيجة  االم��ري��ك��ي��ة  لل�سيا�سة  امل��خ��ال��ف��ة 

اال�ستياء مما تبثه هذه الف�سائيات .  
متلك  املقابل  يف  لكن  ال��ق��الب:  وا���س��اف 
ا�ستخدام  وهي  م�سادة  و�سائل  امريكا 
و�سائل اعالم قادرة على اي�سال ر�سائلها 
اتخاذ  ان  اج��د  ل��ذل��ك   . ف�سائياتها  ع��ري 
الكونغر�ص هذا القرار بحق الف�سائيات 
الف�سائيات  ه��ذه  على  ي��وؤث��ر  ول��ن  خطاأ 

ويعترب يف النهائية قمعًاً لالعالم . 
اللبناين   االع���الم���ي  راأى  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ان  يوؤكد  القرار  هذا  ان  العري�سي  زاهر 
قادرة  غري  االمريكية  املتحدة  الواليات 
بل  ت��زع��م  كما  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ن�سر  على 
والفو�سى  واحل����روب  ال��ق��م��ع  مت��ار���ص 
والعداء ان كان يف العراق او افغان�ستان 
ما �سيجعل ال�سعوب اكرث عداء ل�سيا�ستها 

وهيمنتها وغطر�ستها . 
من جانبه اي�سا رف�ص االعالمي الكويتي 
حممد امني فر�ص عقوبات او حظر بث 
اية ف�سائية باحلجج التي �ساقها م�سروع 
امل�سروع  تعامل   واع��ت��رب   الكونغر�ص 

االمريكي مع الف�سائيات انتقائي.

اإعالميون يرف�سون معاقبة 
الكونغر�س االمريكي 

للف�سائيات العربية

واغادوغو/ اف ب
رئي�ص  بابقاء  يق�سي  غينيا  يف  االزم��ة  من  للخروج  اتفاق  واغ��ادوغ��و  يف  وقع 
يف  نقاهة"  "يف  كامارا  دادي�ص  مو�سى  الكابنت  احلاكمة  الع�سكرية  املجموعة 

اخلارج واجراء انتخابات رئا�سية "خالل �ستة ا�سهر".
بدا  ال��ذي  كامارا  الكابنت  االتفاق  وقع  يومني  ا�ستمرت  �ساقة  مفاو�سات  وبعد 
نحيال وم�سابا بندب جرح يف اجلمجمة، والرئي�ص االنتقايل اجلرنال �سيكوبا 

كوناتي والو�سيط يف االزمة الغينية الرئي�ص البوركينابي بليز كومباوري.
ويف الوقت نف�سه اقرتح معار�سو املجموعة احلاكمة غري القادرين على التفاهم 
على تر�سيح ا�سمني لرئا�سة احلكومة االنتقالية هما املعار�ص جان ماري دوريه 

والزعيمة النقابية ربيعتو �سرياه ديالو.
وقال ن�ص االتفاق ان رئي�ص املجموعة الع�سكرية احلاكمة البالغ من العمر 44 
عاما والذي ا�سيب بجرح يف الراأ�ص يف حماولة الغتياله يف الثالث من كانون 
م�ستعدا  يبقى  لكنه  يريدها  التي  للمدة  نقاهة  فرتة  "�سيم�سي  االول/دي�سمرب 

لتقدمي م�ساهمته اىل قادة العملية االنتقالية".
لكن االتفاق ال يحدد انه �سيبقى يف بوركينا فا�سو.

اخلا�سة  الع�سكرية  للبزة  خالفا  مدين  بلبا�ص  كامارا  دادي�ص  الكابنت  وح�سر 
باملظليني التي كان يظهر فيها قبل حماولة اغتياله يف الثالث من كانون االول/
ت�سريح خالل  باي  يدل  لكنه مل  م�ساعدة،  بدون  دي�سمرب. وكان مي�سي مبفرده 
والواليات  فرن�سا  وخ�سو�سا  الدولية  اال�سرة  وكانت  االتفاق.  توقيع  مرا�سم 
تابعون  حمققون  قال  بعدما  غينيا،  اىل  كامارا  الكابنت  ع��ودة  تخ�سى  املتحدة 
لالمم املتحدة بنهم ي�ستبهون مب�سارطته يف قتل اكرث من 150 يف 28 ايلول يف 
كوناكري. وقد راأى وزير اخلارجية الفرن�سي برنار كو�سنري ال�سبت ان االتفاق 

ي�سكل "مرحلة حا�سمة" متهد الطريق للتعاون.
التعهدات التي قطعت اجتازت غينيا مرحلة حا�سمة يف اخلروج  "بف�سل  وقال 
موؤكدا  والعدالة"،  القانون  دولة  طريق  على  عام،  منذ  ت�سهدها  التي  االزمة  من 

قريبا. غينيا  مع  تعاونها  "ا�ستئناف  االتفاق" وامكانية  لتطبيق  فرن�سا  "دعم 
كهيئة  انتقايل،  وطني  "جمل�ص  ان�ساء  على  اي�سا  واغ��ادوغ��و  اتفاق  وين�ص 
"حكومة  وت�سكيل  دينية"،  �سخ�سية  تقودها  البالد  �سوؤون  يف  للنظر  �سيا�سية 
وحدة" بقيادة "رئي�ص للوزراء رئي�ص ملجل�ص الوزراء ياأتي من " القوى احلية" 

املدين(. واملجتمع  والنقابات  " )املعار�سة 
ويق�سي االتفاق بتنظيم انتخابات رئا�سية "خالل �ستة ا�سهر".

"اع�ساء املجل�ص االنتقايل ورئي�ص احلكومة  وين�ص االتفاق على عدم م�ساركة 
االنتقالية واع�ساء املجل�ص الوطني للدميوقراطية والتنمية )املجموعة احلاكمة( 
ورئي�ص الوزراء واع�ساء حكومة الوحدة الوطنية واع�ساء القوات الع�سكرية 
مفاو�سات �سعبة  بعد  االتفاق  االق��رتاع احلا�سم. وجاء هذا  واالمنية" يف هذا 
كامارا  الكابنت  وو�سل  واغادوغو.  يف  االربعاء  م�ساء  بداأت  عال  م�ستوى  على 
فجاأة م�ساء الثالثاء اىل واغادوغو بعد اكرث من �سهر من نقله اىل امل�ست�سفى يف 
الذي قال  للمجموعة احلاكمة  بالوكالة  الرئي�ص  الدولية  املغرب. وتدعم اال�سرة 

انه م�ستعد لتقا�سم ال�سلطة مع املعار�سة.
وكان قد اعلن يف ال�ساد�ص من كانون الثاين ان رئي�ص الوزراء االنتقايل "�سياأتي 

من املعار�سة" و�سيعني من قبلها".
وقال رئي�ص احتاد القوى الدميوقراطية مامادو باه باديكو لوكالة فران�ص بر�ص 
"بحدود قدرتنا على التفاهم حول تر�سيح من قبل القوى احلية، اقرتحنا ا�سمي 
بروح  احدهما  اختيار  كوناتي  اجل��رنال  على  "�سيكون  وا���س��اف  مر�سحني". 

ريا�سية. ورحب املر�سحان ملن�سب رئي�ص الوزراء باتفاق اخلروج من االزمة.
وقال الناطق با�سم القوى احلية جان ماري دوريه ان اجلرنال كوناتي "�ستكون 

لديه احلرية املطلقة لبدء اال�سالحات واجناز العملية االنتقالية ب�سالم".
"اخراج  اجل  "ب�سرعة" من  التحرك  اىل  االط��راف  كل  فدعت  ديالو  �سرياه  اما 

البالد من االزمة".

اتفاق على اإبقاء كامارا 
يف " نقاهة " قبل اإجراء 

االنتخابات يف غينيا 

 / اب��اد  مظفر   – نيودلهي 

الوكاالت 
اآ�سف علي  الباك�ستاين  الرئي�ص  وجه 
زرداري نداء للمجتمع الدويل لتقدمي 

امل�ساعدات لبالده.
وقال زارداري ع�سية لقائه مع املبعوث 
االأمريكي اخلا�ص ريت�سارد هولربوك، 
الذي و�سل ا�سالم اآباد: "يتوجب على 
اأن  الدميوقراطية،  باك�ستان  اأ�سدقاء 

يرتجموا وعودهم اإىل اأفعال".
اأن  اإىل  االع����الم،  و���س��ائ��ل  واأ����س���ارت 
وهولربوك  زارداري  بني  املحادثات 
"طالبان"  قوات  حماربة  على  تركزت 
اجلديدة  االأمريكية  واالإ�سرتاتيجية 
ال��ت��ي اأع��ل��ن��ه��ا ال��رئ��ي�����ص اأوب���ام���ا يف 

اأفغان�ستان.

تبقى ا�سالم اآباد واحدة من اأهم حلفاء 
الواليات املتحدة يف املنطقة.

عملياتها  وا���س��ن��ط��ن  ب����داأت  وع��ن��دم��ا 
عام  يف  اأف��غ��ان�����س��ت��ان  يف  الع�سكرية 
2001، �سنت باك�ستان عملية ع�سكرية 
املناطق  يف  ط��ال��ب��ان  م��ق��ات��ل��ي  ع��ل��ى 

الباك�ستانية املتاخمة الأفغان�ستان.
ان  ال�سرطة  اعلنت  اخ���رى  جهة  م��ن 
ا�سابة  ع��ن  ا�سفر  انتحاريا  هجوما 
يف  ال�سبت  ام�ص  ب��ج��روح  �سخ�سني 
ال�سطر الباك�ستاين من ك�سمري. وقالت 
ال�سرطة ان االنتحاري فجر نف�سه قرب 
الوقعة  دوث��ان  بلدة  يف  ع�سكرية  اآلية 
اباد  مظفر  جنوب  كلم   145 بعد  على 

عا�سمة الوالية.
ال�سرطة  يف  كبري  م�����س��وؤول  و���س��رح 
هاتفي  ات�سال  يف  خور�سيد  ���س��ردار 

"تفجري  ان��ه  بر�ص  فران�ص  وكالة  مع 
انتحاري والهدف اآلية ع�سكرية".

من جهته، اكد �سودري رقيب امل�سوؤول 
مع  هاتفي  ات�سال  الكبري يف  االداري 
رجال  م��ن  "اثنني  ان  ب��ر���ص  ف��ران�����ص 
م�ست�سفى  اىل  ون��ق��ال  ج��رح��ا  االم����ن 

قريب".
وه���و خ��ام�����ص ه��ج��وم ان��ت��ح��اري يف 
حزيران  م��ن��ذ  الباك�ستانية  ك�سمري 
فجر  االول  كانون   27 ويف  املا�سي. 
�سيعي  م�سجد  خارج  نف�سه  انتحاري 
يف مظفر اباد ما ادى اىل مقتل �سبعة 

ا�سخا�ص.
الهجمات  معظم  ال�سلطات  وتن�سب 
هذه  يف  قتل  وق��د  طالبان.  حركة  اىل 
اكرث من 2900 �سخ�ص يف  الهجمات 
 2007 مت��وز/ي��ول��ي��و  منذ  باك�ستان 

وخ�سو�سا يف ال�سمال الغربي واملدن 
الكربى اكرث منها يف اجلبال ال�سمالية 

وال�سرقية املحاذية للهند.
وب��اك�����س��ت��ان منطقة  ال��ه��ن��د  وت��ت��ن��ازع 
ا�ستقاللهما  منذ  الهيمااليا  يف  ك�سمري 
املق�سومة  املنطقة  وه��ذه   .1947 يف 
كانت  ال��ف��رتة  ت��ل��ك  م��ن��ذ  �سطرين  اىل 
�سببا حلربني من ثالث حروب خا�سها 

اجلاران اخل�سمان يف جنوب ا�سيا.
ك�سمري  م��ن  ال��ه��ن��دي  ال�سطر  وي�سهد 
 1989 م��ن��ذ  انف�سالية  مت���رد  ح��رك��ة 
الف   47 م��ن  اك��رث  مقتل  ع��ن  ا�سفرت 

�سخ�ص يف غ�سون ع�سرين عاما.
ت�سكل  بانها  باك�ستان  الهند  وتتهم 
لكن  امل�سلحني.  لالنف�ساليني  ق��اع��دة 
املا�سي  العام  تراجعت  العنف  اعمال 

بن�سبة 25%، بح�سب ال�سرطة.

هجوم يف ك�سمري ي�سفر عن جريحني 

زرداري : باك�ستان حتتاج اإىل دعم دويل
وا�سنطن/ الوكاالت 

قا�سية" �سجل  "�سنة  كان  ان 2009  )البنتاغون(  الدفاع االمريكية  افادت وزارة 
فيها رقم قيا�سي يف حاالت االنتحار بني عنا�سر �سالح الرب االمريكي و�سل اىل 
160 انتحارا. وكان م�سوؤولون يف �سالح الرب حذروا من ان عدد عمليات االنتحار 
قد يتخطى رقم العام 2008 الذي و�سل اىل 140، م�سريين اىل ان ا�سباب هذه 
الظاهرة تبقى غام�سة. وقال الكولونيل كري�ستوفر فيلربيك الع�سو يف جمموعة 
عمل ملكافحة عمليات االنتحار يف �سفوف اجلي�ص "ال �سك ان 2009 كانت �سنة 

قا�سية بالن�سبة ل�سالح الرب على �سعيد عمليات االنتحار".
اىل  و�سل  انتحروا  الذين  العنا�سر  عدد  ان  بيان  يف  الدفاع  وزارة  واو�سحت 
انتحار يف كانون االول. ويعي�ص اجلنود و�سعا  160 بعد وقوع ع�سر عمليات 
�سعبا نتيجة �سنوات من النزاع يف العراق وافغان�ستان وي�سري ال�سباط اىل مدة 
لتف�سري تزايد حاالت االحباط واالنهيار  املعارك  املناوبات على االر�ص و�سغط 
الع�سبي وامل�سكالت الزوجية التي يعاين منها اجلنود. غري ان عمليات االنتحار 
لي�ست بال�سرورة نتيجة االنت�سار امليداين للقوات، بل يبدو ان اال�سباب تختلف 
ما بني القواعد الع�سكرية، ال �سيما وان ثلث اجلنود الذين انتحروا مل ي�ساركوا 
حتقيق  يف  تبني  ما  بح�سب  افغان�ستان  او  العراق  يف  قتالية  مهمات  يف  اطالقا 

داخلي اجراه اجلي�ص.

انتحار 160 عن�سرا يف �سالح 
الرب االأمريكي عام 2009 


