
كابول / الوكاالت 
بعد  ك��رزاي  حميد  االف��غ��اين  الرئي�س  اعلن 
اىل  االم����ن  "عودة"  االث���ن���ن  ام�����س  ظ��ه��ر 
العا�سمة كابول بعد الهجمات املن�سقة التي 
قتلى  ت�سعة  واوقعت  طالبان  حركة  �سنتها 

على االقل بينهم اربعة انتحارين.
ال�سعب  اع���داء  "ان  بيان  يف  ك���رزاي  وق��ال 
االفغاين نفذوا اليوم �سل�سلة هجمات ا�ساعت 

حالة من الذعر والهلع بن ال�سكان".
هذه  ي��دي��ن  "الرئي�س  ان  ال��ب��ي��ان  وا���س��اف 
الجهزة  اوامر  وا�سدر  االرهابية  الهجمات 
االمن لت�سديد االجراءات االمنية يف كابول 
وال��ت��ح��رك الع��ت��ق��ال امل�����س��وؤول��ن ع��ن هذه 

العمليات الوح�سية".
جمددا  يوؤكد  الرئي�س  "ان  البيان  وا�ساف 
عن  م�سوؤولة  احلكومة  ان  االفغاين  لل�سعب 

يف  ت��ردد  ولن  واملمتلكات  االرواح  حماية 
اتخاذ كافة التدابري لتحقيق ذلك".

من جهة اخرى اعلنت حركة طالبان ان 20 
هجوما  االثنن  ام�س  �سنوا  انتحارييها  من 
و�سط  يف  ووزارات  الرئا�سي  الق�سر  على 
ال��ع��ا���س��م��ة االف��غ��ان��ي��ة ك���اب���ول ح��ي��ث دوت 

انفجارات و�سجل اطالق نار كثيف.
وقال ذبيح الله جماهد املتحدث با�سم قيادة 
طالبان يف ات�سال هاتفي من مكان جمهول 
متت  ال��ت��ي  وااله�����داف  ف��ع��ل��ن��ا.  م��ن  "هذا 
ووزارات  الرئا�سي  الق�سر  هي  مهاجمتها 

العدل واملالية واملناجم والبنك املركزي".
انتحاريينا  م��ن  ع�����س��رون  "دخل  وا���س��اف 
املنطقة واملعارك جارية" موؤكدا ان انتحاريا 
الق�سر  م��دخ��ل  عند  النا�سف  ح��زام��ه  فجر 

الرئا�سي.

يزال  ال  كان  الهجمات  بدء  من  �ساعة  وبعد 
من  ن��ار  واط���الق  االن��ف��ج��ارات  دوي  ي�سمع 
الق�سر  منطقة  يف  اوتوماتيكية  ا�سلحة 
فران�س  وكالة  مرا�سلي  بح�سب  الرئا�سي، 
الداخلية  بوزارتي  االت�سال  وتعذر  بر�س. 

والدفاع للتعليق على ت�سريحات طالبان.
وفر العديد من اال�سخا�س من املنطقة التي 
مزدحم  جت���اري  ح��ي  وه��ي  امل��ع��ارك  ت�سهد 
تلته  �سديد  انفجار  ان دوى  بعد  عادة وذلك 
انفجارات اقل عنفا واطالق نار من ا�سلحة 
�سارواري  بهرام  ذكر  ما  اوتوماتيكية، على 

التاجر يف املنطقة لوكالة فران�س بر�س.
مبنى  من  يت�ساعد  دخانا  "رايت  وا���س��اف 
الرئا�سي  والق�سر  املركزي  البنك  قرب  يقع 

ورايت جريحا واحدا على االقل".
العا�سمة  يف  ن�سبيا  قليلة  الهجمات  وكانت 

نهاية  طالبان  بنظام  االطاحة  منذ  االفغانية 
اال�سهر  يف  ت�����س��اع��دت  ان��ه��ا  غ���ري   2001

االخرية مع تنامي ن�ساط حركة التمرد.
وانفجرت قذيفة اجلمعة قرب �سفارة املانيا 
دون  كابول  اكرب خان و�سط  يف حي وزير 

الت�سبب يف وقوع �سحايا.
ويف 15 كانون االول قتل ثمانية ا�سخا�س 
يف اع���ت���داء ان��ت��ح��اري ق���رب ف��ن��دق ي���وؤوي 

اجانب يف و�سط كابول.
ثمانية  ق��ت��ل  االول  ت�����س��ري��ن  ن��ه��اي��ة  ويف 
موظفن  خم�سة  االقل  على  بينهم  ا�سخا�س 
و�سرطيان  امل��ت��ح��دة  ل��المم  تابعن  اج��ان��ب 
طالبان  تبنته  هجوم  يف  كابول  يف  اثنان، 
حملة  م���ن  االوىل"  "املرحلة  ب��اع��ت��ب��اره 
نظمت  التي  الرئا�سية  االنتخابات  لزعزعة 

يف 7 ت�سرين الثاين.

وت�سهد افغان�ستان متردا داميا لطالبان رغم 
اجنبي  جندي  ال��ف   113 من  اك��ر  انت�سار 

فيها.
الفرن�سي  اخلارجية  وزي��ر  اعترب  ذل��ك  اىل 
"خطري"  الو�سع  ان  برنار كو�سنري االثنن 
انتحارية  هجمات  جت��ري  حيث  كابول  يف 
الق�سر  وا�ستهدفت  طالبان  ح��رك��ة  تبنتها 

الرئا�سي ووزارات.
فران�س  الذاع�����ة  م��ت��ح��دث��ا  ك��و���س��ن��ري  وق����ال 
اللحظة  هذه  يف  طالبان  حركة  "ت�سن  انفو 
خطري،  والو�سع  كابول  و�سط  يف  هجمات 

كما هو عليه منذ وقت طويل لال�سف".
م�ستقبل  حول  املوؤمتر  ان  كو�سنري  واعترب 
 28 يف  ل��ن��دن  يف  ع��ق��ده  امل��ق��رر  افغان�ستان 
بدقة  ل��ه  "التح�سري  ينبغي  ال��ث��اين  ك��ان��ون 

بالغة واخلروج بحلول عملية".
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ترجمة: املدى
من  اأن %60  فتقول  املتحدة  االأمم  تقارير  اأما 
كميات الكوكاين املبيع يف اأوروبا يتم نقلها 
ومنها:  اأفريقيا،  غربي  ال�سعيفة  ال��دول  عرب 

مايل، النيجر وغينيا بي�ساو.
الفقرية،  الدول  تلك  العديد من  ا�سبحت  وقد 
الظل  يف  ملجموعات  مفتوحة  اأر���س��ًا  ال��ي��وم 
تطلق على اأنف�سها، القاعدة يف املغرب. وهناك 
املت�سددين  االإ�سالمين  م��ن  متزايد  اهتمام 
من  �سويًا  للعمل  الكربى  املخدرات  و�سركات 
اأجل اغناء اأنف�سهم واأ�سعاف القوانن يف تلك 

الدول االأفريقية.
كاأنها  تبدو  االأف��ري��ق��ي،  الغرب  يف  والقاعدة 
تتوىل عمليات ت�سهيل التهريب، ولكن الدالئل 
بداأت تت�سح اأكر فاأكر من اأن العمل، يف هذا 
يقول خبري يف  بينهما وكما  املجال، م�سرك 

اأن  القول،  االأف�سل  "من  االأمريكي،  اجلي�س 
القاعدة ت�ستفيد من جتارة املخدرات وت�سّهل 

وحتمي عبورها عرب اأرا�سيهم.
وقد جاء اأي�سًا يف تقرير للداخلية االأمريكية، 
اأ�سطول  حجم  ازدي��اد  من  يحذر   ،2008 عام 
"الغريبة"، بينها النفاثة وطائرات  الطائرات 
االأطل�سي  ع��رب  تطري  ال��ق��دمي��ة،   727 بوينغ 
الطائرات  تلك  كافة  اأن  التقرير،  يقول  وكما 
جاءت  قد  االأفريقي،  الغرب  يف  �سبطت  التي 

من فنزويال.
وعندما ياأتي احلديث عن ا�ستخدام الطائرات 
وعدد  اأفريقيا  غربي  بن  ما  التجار،  قبل  من 
من دول اأمريكا الالتينية، فاإن ذلك ميثل، كما 
يقول خبري اأمريكي تهديدًا لالأمن يف الواليات 
املتحدة االأمريكية، "نحن نعلم اأنها تنتقل عرب 
االأطل�سي اإىل اأفريقيا. وعندما يكت�سف اأمرها، 

حترق بعد عودتها، ويتم التخل�س منها.
جت���ارة  يف  ت��ت��دخ��ل  ال���ق���اع���دة  ك���ان���ت  واأن 
املخدرات، فاأنها بذلك تكون املنظمة االإرهابية 
االأوىل التي تنتهج ذلك ال�سبيل. وعرب العديد 
قامت  بعدها  وم��ا  الت�سعينيات  اأع����وام  م��ن 
)القوات  كولومبيا  يف  املتمردين  جمموعات 
بتمويل  كولومبيا(،  يف  امل�سلحة  ال��ث��وري��ة 
بوا�سطة  ع��ام��ًا،   40 ام��ت��دت  ال��ت��ي  اأن�سطتها 
حركة  اأن  كما  الكوكاين  واإنتاج  االختطاف 
طالبان، توجهت نحو جتارة االأفيون من اأجل 

متويل عنا�سرها جنوبي اأفغان�ستان.
اخلبري  ي��ق��ول  ك��م��ا  ال���ق���اع���دة،  اأه������داف  اأن 
جتار  ل��دى  التي  تلك  عن  تختلف  االأم��ري��ك��ي، 
املخدرات. اأن االأوىل لها جي�س يقاتل من اأجل 
فر�س اأهدافه، اأما التجار فاأنهم يبتغون املال 
على  قوة  يزداد  دليل  فهناك  يبدو  فقط. وكما 

اأ�سبحت  قد  االأفريقي،  الغرب  �سحارى  اأن 
ماأوى للطرفن ب�سبب ات�ساعها وقلة دوريات 
اإىل  �سمااًل  امل��خ��درات  لنقل  ع��ربه��ا  امل��راق��ب��ة 
والعمليات  للتدريب  كقاعدة  واأي�سًا  اأوروبا، 

الع�سكرية.
وحتاول الواليات املتحدة االأمريكية جمابهة 
املا�سين  ال��ع��ام��ن  خ���الل  وق��ام��ت  امل�سكلة 
وتقدمي  ال��دول  تلك  يف  الع�سكرين  بتدريب 
اأ���س��ل��ح��ة وجت��ه��ي��زات ق��ت��ال��ي��ة ل��ك��ل م��ن مايل 
يف  اأن���ه  ب��ال��ذك��ر،  اجل��دي��ر  وم��ن  وموريتانيا 
اأ�سخا�س  ث��الث��ة  نقل  مت  امل��ا���س��ي  االأ���س��ب��وع 
اإليهم  ووج��ه��ت  اأم��ريك��ا  اىل  غانا  م��ن  مالين 
الثالثة  واأول��ئ��ك  ال��ق��اع��دة  الأف����راد  دع��م  تهمة 
عبد  واإدري�����س  ت��ور  هارونا  عي�سى،  عمر  هم 
اإىل  بانتمائهم  الثالثة  اأع��رف  وق��د  الرحمن 
واأنهم  اأفريقيا،  �سمال  ف��رع   � القاعدة  تنظيم 

امل��خ��درات،)���س��ع��ر 4،200  مل��ه��رب��ي  ي��ق��دم��ون 
التي  ال�سخمة  االأرب��اح  اأن  كيلو(.  لكل  دوالر 
ال���ك���ربى ت�سبح  ال�����س��رك��ات  ع��ل��ي��ه��ا  حت�����س��ل 
الغرب  يف  الفقرية  للدول  متوا�ساًل  تهديدًا 
االأفريقي، وعند مقارنة تلك االأحوال مبيزانية 
موريتانيا، اأو مرتب �سرطي يف النيجر، فمن 
اأما  ه��ن��اك.  ي��ج��ري  م��ا  على  ال��ت��ع��رف  ال�سهل 
مبالغ  جمع  ا�ستطاعت  فقد  للقاعدة،  بالن�سبة 
مماثلة االأمر وا�سح متامًا، كما يقول اخلبري 

االأمريكي:
التمويل،  اإىل  حتتاج  فاأنك  اإرهابيًا  كنت  "اإن 
ال�سحراء  يف  االإره��اب��ي  �سيفعله  ال��ذي  وم��ا 
من  االأف��ري��ق��ي،  ال��غ��رب  يف  القاحلة  امل��م��ت��دة 
املال  �سهل  االأم���ر  امل���ال  على  احل�سول  اأج���ل 

موجود بالتعامل مع مهربي املخدرات".
عن الكري�ستيان �ساين�س مونير            

القاعدة وال�شركات الكربى يف اأمريكا الالتينية "تتعاون" يف  تهريب املخدرات
تقول التقارير اال�ستخبارية 
اأن ر�سيد القاعدة يف �سحارى 
ارتفاع،  يف  اأفريقيا  غربي 
اجلغرافية  الت�ساري�س  واأن 
"فردو�سًا"،  غ���دت،  ه��ن��اك 

بالن�سبة لهم. 

كرزاي يعلن ال�شيطرة على االمن يف كابول بعد هجمات طالبان 
حركة طالبان تتبنى الهجمات اجلارية يف و�سط العا�سمة االأفغانية 

املدى / وكاالت
ت�سيلي االحد اىل  التي جرت يف  الرئا�سية  االولية لالنتخابات  النتائج  ام�س  ت�سري 

فوز امللياردير اليميني �سب�ستيان بينريا على مناف�سه الي�ساري ادواردو فري.
وح�سب فرز اويل لال�سوات ح�سل بينريا على 51.87 يف املئة من اال�سوات بعد فرز 

60.3 يف املئة من مراكز االقراع مقابل 48.12 يف املئة لفري.
ويعد فوز عمالق الطريان املحافظ موؤ�سرا على انهاء 20 عاما من حكم ي�سار الو�سط 
للبالد، اذ ينتمي الرئي�س ال�سابق فري اىل كتلة الي�سار التي حتكم ت�سيلي، اكرب منتج 
ا�ستمر من 1973  الذي  الديكتاتوري  بينو�سيه  نهاية حكم  منذ  العامل،  للنحا�س يف 
اىل 2000. واقر ادواردو فري رئي�س ت�سيلي ال�سابق بهزميته يف انتخابات الرئا�سة 

امام خ�سمه املحافظ �سبا�ستيان بينريا بعد ان اظهرت النتائج االولية خ�سارته. 
وقال فري "اريد ان اهنئ �سبا�ستيان بينريا. امتنى له النجاح خالل فرة رئا�سته". 
وكان بينريا �سن حملته االنتخابية م�ستهدفا الطبقة الو�سطى ونائيا بنف�سه عن فرة 
حكم بينو�سيه. ويعد فوزه عالمة على حتول بارز يف امريكا اجلنوبية التي يحكم 

فيها الي�سار من فنزويال اىل االرجنتن.
الن�سيب  وله  االمريكية  هارفارد  جامعة  خريج  عاما   60 العمر  من  البالغ  وبينريا 
بطاقات  ادخاله  من  هائلة  ثروة  وكون  الن،  الرئي�سية  اجلوية  اخلطوط  يف  االكرب 
رغم  للبالد،  االقت�سادية  ال�سيا�سة  يف  كبري  تغيري  يتوقع  وال  ت�سيلي.  اىل  االئتمان 
عمل  فر�سة  مليون  وخلق  العام  القطاع  �سركات  بتن�سيط  االنتخابية  بينريا  وعود 

لزيادة النمو االقت�سادي اىل ن�سبة 6 يف املئة �سنويا.

ملياردير مييني يفوز 
برئا�شة ت�شيلي

كانو / اف ب
 300 وا�سيب  االقل  على  �سخ�سا   26 قتل 
وقعت  ���س��دام��ات  يف  ب���ج���روح  اآخ������رون 
وم�سلمن  م�سيحين  بن  اال�سبوع  نهاية 
ما  يف مدينة جو�س و�سط نيجرييا، على 
ذكر االثنن لوكالة فران�س بر�س امام اكرب 
م�ساجد املدينة. وقال االمام بالعربي داود 

"لقد تلقينا 16 جثة منذ ام�س" مو�سحا ان 
هوؤالء ال�سحايا ي�سافون اىل ع�سرة قتلى 
وبح�سب  االح���د.  اح�ساوؤهم  مت  اآخ��ري��ن 
عن  جنمت  املواجهات  فان  امنية  م�سادر 
الذي  بناء م�سجد يف حي ن�سراوا غووم 
تقطنه غالبية م�سيحية. وفر�ست ال�سلطات 

حظر جتول ليلي االحد.

26 قتيال و300 جريح يف �شدامات 
دينية بنيجرييا 

ميامي / رويرتز 
اعلن اجلي�س االأمريكي ام�س انه يبذل اق�سى ما يف و�سعه جلعل اكرب عدد ممكن 
من الطائرات ي�سل اىل عا�سمة هايتي بورت او برن�س بعد ان �سكت منظمات 
غري حكومية من عدم ال�سماح ل�سحنات االغاثة بالنزول يف املطار الذي ت�سيطر 

عليه الواليات املتحدة.
الزلزال  منذ  هايتي  اىل  اغاثة  م�ساعدات  الر�سال  دول��ة   30 من  اكر  و�سارعت 
املدمر الذي وقع هناك يوم الثالثاء مما ادى اىل اختناق املجال اجلوي واملدرج 
التي يحتاجها  الطبية والغذائية  االمدادات  ال�سغري وتاأخري و�سول  املطار  يف 

النا�س ب�سكل ملح.
وقال الكولونيل بوك ايلتون قائد القوات االمريكية التي توجه الرحالت اجلوية 
يف مطار هايتي انه جرت 600 رحلة اقالع وهبوط منذ توليه ادارة حركة املرور 
يف املطار الذي يوجد به مدرج واحد يوم االربعاء على الرغم من انه مت حتويل 

50 رحلة.
وا�ساف ان الزلزال دمر برج املراقبة باملطار وان مراقبن ع�سكرين امريكين 

للحركة اجلوية يعملون من موقع ال�سلكي على االر�س الع�سبية للمطار.
"ما اقمناه هنا ي�سبه  واردف قائال لل�سحفين عرب الهاتف من بورت او برن�س 

ادارة مطار رئي�سي..دون ات�ساالت او كهرباء او اجهزة كمبيوتر."
و�سكت منظمة اطباء بال حدود من ان طائرة �سحن كانت حتمل م�ست�سفى جراحي 
�سامانا  اىل  حتويلها  ومت  ال�سبت  يوم  برن�س  او  ب��ورت  يف  الهبوط  من  منعت 
بجمهورية الدومينكان حيث ي�ستغرق الو�سول اىل عا�سمة هايتي بال�ساحنات 
24 �ساعة. وقالت املنظمة يف بيان "يجب اعطاء االولوية فورا للطائرات التي 

حتمل معدات النقاذ االروح وم�سعفن."
وقال ايلتون اإن تدفق احلركة اجلوية يتح�سن حيث مل يتم حتويل �سوى ثالث 

رحالت فقط من بن 67 رحلة قادمة يوم ال�سبت ورحلتن فقط يوم االحد.
من جهة اخرى ذكر ان من املقرر ان يعلن االحتاد االوروبي االثنن عن م�ساعدة 
مالية هامة العادة اعمار هايتي بعد الزلزال الذي خلف ع�سرات اآالف القتلى وهو 

يفكر يف ار�سال مهمة �سرطة حلفظ االمن يف هايتي.
وقال م�سوؤول اوروبي كبري طلب عدم ك�سف ا�سمه قبل االجتماع الوزاري لوزراء 
التنمية االوروبين يف بروك�سل الذي �سراأ�سه وزيرة خارجية االحتاد كاثرين 

ا�ستون ان "امل�ساعدة �ستزيد عن 100 مليون يورو" العادة االعمار.
"هذه املاأ�ساة �ست�ستلزم ان نبذل  ولدى و�سولها اىل االجتماع قالت ا�ستون ان 

جميعا جهودا كبرية لدعم هذا البلد" م�سرية اىل حاجات "�سخمة".
التي  امل�ساهد  "ان  هوير  فرنر  اخلارجية  ال�سوؤون  املكلف  االملاين  الوزير  وقال 
راأيناها يف نهاية اال�سبوع اكدت جمددا بان حجم هذه الكارثة ماأ�ساويا للغاية".
اولية  ان�سانية  م�ساعدة  االوروبيون  خ�س�س  الزلزال  اعقبت  التي  االيام  ويف 

عاجلة لل�سحايا.
الوطني ع�سرات  امل�ستوى  املجال على  االوروب��ي يف هذا  وقدمت دول االحتاد 
مالين اليورو. واعلنت لندن االثنن زيادة قيمة م�ساعداتها اىل 20 مليون جنيه 

)22،6 مليون يورو( وفرن�سا تقدمي 10 مالين يورو.
وقد تزيد املفو�سية االوروبية م�ساعداتها اي�سا االثنن.

�سيخ�س�س  االوروب����ي  االحت���اد  �سيوؤمنه  ال��ذي  ي��ورو  مليون  ال100  ومبلغ 
للم�ساعدة على اعادة اعمار البالد على االجل الق�سري واملتو�سط.

انفاقها  يتم  مل  التي  االم��وال  من  االوروب��ي��ة  املوازنة  من  املبلغ  حتريك  و�سيتم 
هايتي،  يف  اخ��رى،  ل��دول  ا�سال  خم�س�سة  اوروبية  م�ساعدة  برامج  وتطبيق 

بح�سب م�سدر دبلوما�سي.
واوقع الزلزال ما ال يقل عن 70 الف قتيل و250 الف جريح وت�سريد 1،5 مليون 
�سقوط  اىل  االمريكية  القوات  ت�سري  حن  يف  موقتة  ح�سيلة  بح�سب  �سخ�س 

حواىل 200 الف قتيل.
وخالل االجتماع �ستدر�س الدول االوروبية ار�سال بعثة حلفظ االمن اىل هايتي 

الن توزيع امل�ساعدات االن�سانية ال يجري ب�سكل �سحيح.
انخيل  ميغيل  اال���س��ب��اين  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  ق��ال  بروك�سل  اىل  و�سوله  ول��دى 
منا  "طلبت  الدورية  االوروب��ي  االحتاد  رئا�سة  بالده  تتوىل  الذي  موراتينو�س 
االمم املتحدة اتخاذ خطوات مثل الدعم اللوج�ستي بو�ساطة ال�سفن واملروحيات 
وا�سالح  امل�ساعدات"  ت��وزي��ع  حلماية  �سرطة  وح��دة  ون�سر  امل�ساعدات  لنقل 

الطرقات.
�سكلت يف  التي  االوروبية  الدرك  قوة  الف عن�سر من  ار�سال  فرن�سا  واقرحت 
وايطاليا  )فرن�سا  دول  خم�س  من  الع�سكرية  ال�سرطة  من  ق��وات  وت�سم   2004

وا�سبانيا والربتغال وهولندا(.

اجلي�ش االأمريكي: يعلن عن 
تذليل ال�شعوبات يف مطار هايتي

كييف/ اف ب
ي��ت��واج��ه امل��ع��ار���س االوك����راين امل���وايل ل��ل��رو���س فيكتور 
يف  تيمو�سنكو  يوليا  القدمية  مناف�سته  مع  يانوكوفيت�س 
الدورة الثانية من االنتخابات الرئا�سية االوكرانية بعدما 
الرئي�س  خ��رج  فيما  االح��د  االوىل  ال���دورة  نتائج  ت�سدرا 

املنتهية واليته فيكتور يوت�سنكو من ال�سباق.
فرة  منذ  ف��وزه  تتوقع  ال��راأي  ا�ستطالعات  كانت  وبعدما 
متفوقا  االوىل  الدورة  نتائج  يانوكوفيت�س  ت�سدر  طويلة، 
ن�سرتها  جزئية  نتائج  وف��ق  تيمو�سنكو  على  نقطة  ب11 

اللجنة االنتخابية املركزية االثنن.
فرز  "مت  �ساريكوفا  زوي��ا  اللجنة  با�سم  املتحدثة  وق��ال��ت 
وح�سل  ال��ت�����س��وي��ت،  م��ك��ات��ب  م���ن   %85 يف  اال����س���وات 
وتيمو�سنكو  اال���س��وات  من   %35،47 على  يانوكوفيت�س 

على %24،88".
عك�ستها  التي  للتوجهات  مطابقة  النتائج  ه��ذه  وج���اءت 
ا�ستطالعات الراي عند اخلروج من مراكز الت�سويت االحد. 
وبذلك بات يانوكوفيت�س على و�سك االنتقام من يوت�سنكو 

وتيمو�سنكو اللذين اطاحا يف 2004 ب"فوزه" االنتخابي 
باثبات ح�سول عمليات تزوير كثيفة، يف ظل حركة �سعبية 

وا�سعة موالية للغرب عرفت بالثورة الربتقالية.
غري ان يوليا تيمو�سنكو املعروفة ب�سالبتها وعدم تراجعها 
يف املعارك، اعتربت يف ظهور علني ليل االحد االثنن ان 
باي  يحظى  ال  االجرام  او�ساط  ميثل  الذي  "يانوكوفيت�س 
هذا  ان  معتربا  حظا  االوف��ر  املر�سح  عليها  ورد  فر�سة". 
كان  "اليوم  وق��ال  مناف�سته  "ياأ�س"  على  ي��دل  الت�سريح 
ال�سعب  حكم  تلقوا  لقد  الربتقايل(.  الفريق  )على  ا�ستفتاء 
فتلقى  يوت�سنكو،  الرئي�س  ام��ا  عادال".  ك��ان  احلكم  وه��ذا 
على  بح�سوله  اخلام�سة  املرتبة  يف  ج��اء  اذ  األيمة  �سفعة 
منذ  ال�سباق  م��ن  اخ��رج��ه  م��ا  اال���س��وات،  م��ن  فقط   %4،87

الدورة االوىل.
اال ان هذا امل�سري كان متوقعا بعد رئا�سة اثارت خيبة كربى 
لدى ال�سعب االوكراين الذي ابدى ا�ستياءه ب�سورة خا�سة 
تيمو�سنكو  ال�سابقة  حليفته  مع  املتوا�سلة  االزم��ات  حيال 
والتوتر احلاد مع مو�سكو. وحل امل�سريف ال�سابق �سريغي 

من   %13،5 على  بح�سوله  الثالثة  املرتبة  يف  تيغيبكو 
اال�سوات، بح�سب املتحدثة با�سم اللجنة االنتخابية، يليه 

وزير اخلارجية ال�سابق ار�سيني يات�سينيوك )%6،98(.
وايا كان املنت�سر يف الدورة الثانية، فلن تكون مهمته �سهلة 
للنهو�س ببلد يعاين من انعدام اال�ستقرار ال�سيا�سي ومن 
منذ  االعتماد  ارغمته على  التي  االقت�سادية  االزمة  عواقب 

اكر من �سنة على متويل �سندوق النقد الدويل.
يتوقع  يوت�سنكو،  عهد  يف  مو�سكو  عن  ابتعدت  وبعدما 
العديد من املحللن ان تعود اوكرانيا اىل �سيا�سة تقوم على 

ورو�سيا. الغرب  امل�سالح" بن  "توازن 
اىل  االح��د  االوىل  ال��دورة  يف  الفائزان  املر�سحان  ويدعو 
ت��ق��ارب م��ع االحت���اد االوروب���ي ول��و ان ب��اب االن�سمام مل 
نف�سه  الوقت  يف  احلر�س  مع  احلا�سر،  الوقت  يف  يفتح 
على مراعاة مو�سكو. وكتبت �سحيفة نيزافي�سيمايا غازيتا 
اىل  رو�سيا  ينا�سب  املر�سحن  كال  "ان  االثنن  الرو�سية 
مو�سكو  )بن  الدبلوما�سية  احل��رب  ان  بالقول  ي�سمح  حد 

وكييف( انتهت".

وتابعت ال�سحيفة "ان تيمو�سنكو ويانوكوفيت�س �سيبذالن 
�سدة  يف  منهما  اي  انتخاب  ح��ال  يف  و�سعهما  يف  م��ا  ك��ل 

الرئا�سة، لتطبيع العالقات مع رو�سيا".
العالقات  جلنة  رئي�س  كو�سات�سيف  كون�ستانتن  وق��ال 
النواب الرو�سي( يف ت�سريح  الدولية يف الدوما )جمل�س 
نقلته �سحيفة رو�سي�سكايا غازيتا الر�سمية االثنن "�سواء 
بن  العالقات  فان  يانوكوفيت�س،  فاز  او  تيمو�سنكو  فازت 

مو�سكو وكييف �ست�سبح يف كلتا احلالتن بناءة اكر".
با�ستثناء  عموما  هادئ  ب�سكل  الت�سويت  عمليات  وجرت 
معقل  دونيت�سك  يف  جورجين  مراقبن  ح��ول  ق��ام  ج��دل 

يانوكوفيت�س االنتخابي.
غري ان احد املر�سحن الذين مل يحالفهم احلظ فولودميري 
ليتفن رف�س االعراف بهذه االنتخابات معتربا انها "غري 
انه ال ي�ستبعد تقدمي  دميوقراطية". كما اعلن يات�سينيوك 

�سكوى يف حال تبن ح�سول عمليات تزوير.
و�سجلت اللجنة االنتخارية املركزية ن�سبة م�ساركة و�سلت 

اىل 66،68% من الناخبن.

يانوكوفيت�ش وتيمو�شنكو اىل الدورة الثانية من االنتخابات الرئا�شية االأوكرانية    

طهران / اف ب
اعلنت و�سائل االعالم الر�سمية ان مدعي عام ايراين طلب 
ام�س االثنن انزال عقوبة االعدام بحق خم�سة متظاهرين 
اوقفوا يف طهران خالل اعمال العنف يف ذكرى عا�سوراء 
يف 27 كانون الثاين. ويتهم املتظاهرون اخلم�سة وبينهم 
امراأتان بح�سب �سور بثها التلفزيون االيراين لدى افتتاح 
جل�سة املحاكمة االثنن باقامة عالقات مع منظمة جماهدي 
االيراين  للنظام  الرئي�سية  امل�سلحة  املعار�سة  حركة  خلق 
بحق  االع���دام  بعقوبة  "اطالب  امل��دع��ي  وق��ال  املنفى.  يف 
هوؤالء اال�سخا�س على ا�سا�س اعرافاتهم ونتائج التحقيق 

والوقائع يوم ذكرى عا�سوراء".
واتهم املعار�سون اخلم�سة ر�سميا بانهم "اعداء الله" وهي 

تهمة تطبق عليها عقوبة االعدام.
"يف مع�سكرات يف  تدربوا  املتهمن  ان  العام  املدعي  واكد 
واال�سطرابات"  الذعر  ال�ساعة  اوروبية  دول  ويف  العراق 

يف ايران.
وقتل ثمانية ا�سخا�س على االقل يف ايران خالل التظاهرات 
يوم  الثاين يف  كانون  للحكومة يف 27  املناه�سة  العنيفة 

ذكرى عا�سوراء.
وطالب اجلناح املت�سدد يف ال�سلطة مرارا بعقوبات �سديدة 
االح���داث،  ه��ذه  خ��الل  املوقوفن  املتظاهرين  مئات  بحق 
اعادة  على  االحتجاجية  التظاهرات  منذ  دم��وي��ة  االك��ر 
التي  حزيران  يف  جناد  احمدي  حممود  الرئي�س  انتخاب 
اوقعت 36 قتيال بح�سب احلكومة و72 بح�سب املعار�سة.

CNN / اإ�سالم اأباد
من  اأن��ه��م  يف  ي�ستبه  �سخ�سًا   20 ل��ق��ي 
نفذتها  غ���ارة  يف  م�سرعهم،  امل�سلحن 
جنوب  اإق��ل��ي��م  يف  ط���ي���ار  دون  ط���ائ���رة 
وزي��ر���س��ت��ان غ��رب��ي ب��اك�����س��ت��ان االأح����د، 
ا�ستهدفت جممعًا ُيعتقد اأنه تابع للعنا�سر 

امل�سلحة.
وقال م�سوؤولون باك�ستانيون اإن الطائرة 
اأط��ل��ق��ت اأرب��ع��ة ���س��واري��خ ع��ل��ى املجمع 
على  القبلية  "نيزبا"  ق��ري��ة  يف  ال��واق��ع 
يف  اأفغان�ستان،  مع  الباك�ستانية  احلدود 
"�ساكتوي"  منطقة  ت�ستهدف  غارة  ثالث 
خالل االأيام االأربعة املا�سية. ومل ي�سدر 
تاأكيد ر�سمي ب�ساأن هذه الغارة من اجلي�س 

االأمريكي، الذي يتبنى عادًة �سيا�سة عدم 
العابرة  ال��ه��ج��م��ات  ت��ل��ك  ع��ل��ى  التعليق 
االأمريكية  ال��ق��وات  ب���اأن  علمًا  ل��ل��ح��دود، 
تتمتع  ال��ت��ي  املنطقة  يف  ال��وح��ي��دة  ه��ي 
من  �سواريخ  الإط��الق  ع�سكرية  بقدرات 
تلك الطائرات، التي يتم التحكم فيها عن 
اأخرى  االأحد، بعد غارة  تاأتي غارة  ُبعد. 
بعدها  واأع��ل��ن  املا�سي،  اخلمي�س  نفذت 
م�سوؤولون يف اال�ستخبارات الباك�ستانية 
حكيم  البالد،  يف  طالبان  حركة  زعيم  اأن 
الق�سف  نتيجة  اأُ���س��ي��ب  حم�����س��ود،  ال��ل��ه 
باك�ستان. وقد  �سمال غربي  اجلوي، يف 
لقي ع�سرة اأ�سخا�س على االأقل م�سرعهم 
م�سوؤولون  اأك���د  ال��ت��ي  ال��غ��ارة،  تلك  يف 

اال�ستخبارات  يف  واآخ�����رون  حم��ل��ي��ون 
قرب  منطقة  ا�ستهدفت  اأنها  الباك�ستانية 
لتدريب  اإىل مركز  مدر�سة دينية حتولت 
امل�سلحن يف جنوبي وزير�ستان باأربعة 
�سارعت  طالبان  حركة  لكن  ���س��واري��خ. 
�سوتي  ت�سجيل  اإط����الق  اإىل  ال�����س��ب��ت، 
فيه  اتهم  حم�سود،  الله  حلكيم  م��زع��وم 
معنويات  اإ�سعاف  مبحاولة  "االأعداء" 
احلركة با�ستخدام و�سائل االإعالم، قائاًل 
االإع���الم  و���س��ائ��ل  احل���ايل،  ال��وق��ت  "يف 
اأي�سًا جزء من هذه احلرب.. العدو ومن 
معنويات  لتحطيم  ي�سعي  االإعالم،  خالل 
طالبان.. ففي بع�س االأحيان يّدعون لقد 

ا�ست�سهد حكيم الله."

االدعاء العام االإيراين يطالب بعقوبة االإعدام خلم�شة 
من متظاهري عا�شوراء 

باك�شتان: ق�شف �شاروخي يقتل 20 م�شلحًا بوزير�شتان


