
وا�شنطن / اف ب
زلزاال  ان  االمريكي  اجليولوجي  املر�شد  اعلن 
وقت  يف  هايتي  �شرب  درج���ات   6 قوته  بلغت 
على  اي���ام  ثمانية  ب��ع��د  االرب���ع���اء،  ام�����س  مبكر 
كانون   12 يف  �شربها  ال���ذي  امل��دم��ر  ال���زل���زال 

الثاين.
ال�شاعة  ع��ن��د  وق���ع  ال���زل���زال  ان  امل��ر���ش��د  وق���ال 
  ) غرينت�س   ( العاملي  التوقيت  ح�شب   11،03
وحدد مكانه على عمق ع�شرة كلم فقط على بعد 

59 كلم غرب العا�شمة بور او برن�س.
العا�شمة  درج��ات   7 قوته  بلغت  زل��زال  و�شرب 
قتيل  الف   75 واوق��ع  ايام  ثمانية  قبل  الهايتية 

على االقل و250 الف جريح.
فيما قالت تقارير ان عمليات البحث عن ناجني 
و�شلت اىل مرحلتها النهائية ام�س االربعاء يف 
بور او برن�س حيث انت�شرت القوات االمريكية 
يف  االن�شانية،  امل�شاعدات  نقل  يف  للم�شاعدة 
الهايتية  العا�شمة  يف  التوتر  حدة  ت��زداد  حني 

املدمرة.
وتعترب فرق االنقاذ، التي هرعت اىل هايتي من 
اقطار العامل كافة مل�شاعدة �شحايا الزلزال الذي 
ال��ث��اين وخلف  ك��ان��ون  �شرب اجل��زي��رة يف 12 

حتت  احلياة  قيد  على  البقاء  ان  قتيل،  الف   75
االنقا�س الكرث من ا�شبوع اعجوبة.

واعلن اجلرنال دانيال ايل معاون امل�شوؤول عن 
البحث  ان مرحلة  االمريكية يف هايتي  العملية 

عن ناجني على و�شك االنتهاء.
م���ن منظمة  ف���ري���ق  ال���ث���اث���اء جن���ح  وم�������ش���اء 
"م�شعفون با حدود" الفرن�شية غري احلكومية 
امريكيون  وم�شعفون  هايتيون  اطفاء  ورج��ال 
�شنة(   25( ل��وزان��ا  هوتلني  ال�شابة  اخ��راج  يف 
من حتت انقا�س متجر كبري. وا�شتمرت عملية 

االنقاذ ت�شع �شاعات.
وق���ال ت��ي��ريي ���ش��ريدان امل�����ش��وؤول ع��ن منظمة 
م�����ش��ع��ف��ون ب���ا ح����دود ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
رغم  جيدة"،  �شحة  ويف  وعيها  كامل  يف  "انها 
ان��ه��ا بقيت حت��ت االن��ق��ا���س م��ن دون ���ش��رب او 
اطفاء  رج��ال  جنح  الظهر  وبعد  ال�شبوع.  اك��ل 
مك�شيكيون يف اخراج امراأة يف عقدها ال�شابع 

من حتت انقا�س كاتدرائية.
ال�شوؤون  لتن�شيق  املتحدة  االمم  مكتب  واعلن 
االن�شانية االربعاء ان فرق االغاثة الدولية انقذت 
حتى تاريخه حياة 121 �شخ�شا مت انت�شالهم من 
الذي  الزلزال  دمرها  التي  املباين  انقا�س  حتت 

�شرب هايتي يف 12 كانون الثاين/يناير.
امل��ك��ت��ب يف جنيف  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث��ة  وق���ال���ت 
على  "عرثنا  بر�س  لفران�س  بري�س  اليزابيث 
ال�شابقة  احل�شيلة  وك��ان��ت  �شخ�شا"،   121
على  �شخ�شا   90" انت�شال  اىل  الثاثاء  ا�شارت 
�شبع  قوته  بلغت  ال��ذي  الزلزال  واوق��ع  االقل". 
الف   75 هايتي  غ��رب  جنوب  و���ش��رب  درج���ات 
قتيل و250 الف جريح وادى اىل ت�شريد مليون 
�شخ�س بح�شب ح�شيلة و�شعتها الثاثاء ادارة 

الدفاع املدين الهايتي.
ودفع الياأ�س بعدد من الناجني اىل ال�شرقة على 

مراأى من عنا�شر ال�شرطة.
جائعا  تكون  "عندما  فعلته  مربرا  فن�شان  وقال 
من  ام��ام��ك  يبقى  ال  ي�شاعدك  اح��د  وال  ومعدما 

خيار �شوى ال�شرقة".
والتوتر على ا�شده يف �شوارع بور او برن�س. 
فبعد ظهر الثاثاء قتلت �شابة بر�شا�س ال�شرطة 
التي كانت حتاول تفريق ل�شو�س. وافاد افراد 
النار  اط���اق  تعمدت  ال�شرطة  ان  ا�شرتها  يف 
اطلقت  ال�شرطة  ان  اك���دوا  �شهودا  لكن  عليها، 
رمبا  اح��ده��ا  وان  ال��ه��واء  يف  حتذيرية  اع���رية 

ا�شاب ال�شابة.

يف  ال���زرق  القبعات  م��ن  برازيلي  جندي  وق��ال 
بعثة احال اال�شتقرار يف هايتي التابعة لامم 
التاأكد  على  "تقت�شر  مهمته  ان  الثاثاء  املتحدة 
من ان اجلرافات تعمل يف اجواء هادئة" لرفع 

االنقا�س، ولي�س �شمان االمن.
االمن  جمل�س  اق���ر  امل�����ش��اع��دات،  جبهة  وع��ل��ى 
الدويل الثاثاء طلب االمني العام لامم املتحدة 
من  ا�شايف  عن�شر   3500 ار�شال  مون  كي  بان 
لبعثتها  تعزيزا  هايتي  اىل  ال��زرق��اء  القبعات 
االمم  قوة  جنود  عدد  ي�شبح  وبذلك  الباد.  يف 

املتحدة يف هايتي 12500 عن�شر.
الف   11 "حواىل  االم��ريك��ي  اجلي�س  وين�شر 
جندي امريكي لدعم العمليات اجلارية يف هايتي 
وقبالة ال�شواحل على �شفن تابعة للبحرية وخفر 

ال�شواحل" بح�شب رئا�شة االركان. 
اجلي�س  يفتح  ان  املفرت�س  من  ك��ان  واالرب��ع��اء 
االمريكي مدرجا جديدا على بعد حواىل اربعني 
كلم جنوب �شرق بور او برن�س لتخفيف ال�شغط 

عن مطار العا�شمة.
الثاثاء جنوب  املارينز  مئات من جنود  وانزل 
غرب بور او برن�س للم�شاعدة يف نقل وتوزيع 

امل�شاعدة االن�شانية الدولية.

كما و�شل 2200 من عنا�شر املارينز االمريكيني 
"باتان".  االن�����زال  �شفينة  م��ن  ع��ل��ى  االث��ن��ني 
مدينة  يف  امل��اري��ن��ز  ج��ن��ود  م��ن   130 وان��ت�����ش��ر 
الواقعة  برن�س(  او  بور  غرب  كلم   30( ليوغان 
تام  �شبه  ب�شكل  دم��رت  والتي  الهزة  مركز  على 

بح�شب االمم املتحدة.
وعبارات.  مروحيات  القوات  ه��ذه  ن�شرت  كما 
ويتوقع ن�شر اكرث من مئة الية و�شبكتني لتطهري 
املياه وت�شع �شاحنات �شهريج لنقل املياه و�شت 

لنقل الوقود و20 خيمة وكميات من االدوية.
م�شت�شفيات  ثماين  تعمل  برن�س  او  ب��ور  ويف 
امل�شت�شفى  كومفورت،  و�شفينة  ميدانية  ن�شفها 
ملعاجلة  ���ش��ري��ر  ب���ال���ف  امل���ج���ه���زة  االم���ريك���ي���ة 

امل�شابني.
العاملي  االغذية  برنامج  با�شم  املتحدثة  وقالت 
اميليا كا�شيا انه رغم البداية ال�شعبة يف توزيع 
امل�شاعدات ب�شبب م�شاكل لوج�شتية "هناك تقدم 

خ�شو�شا يف تقدمي امل�شاعدات العاجلة". 
وتتوقع الواليات املتحدة ان يقدم 100 اىل 200 
امكانية  وهي  موؤقت  جلوء  طلبات  هايتي  الف 
منحتها وا�شنطن لكل الذين كانوا على ارا�شيها 

ب�شكل غري م�شروع لدى وقوع الزلزال.
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زلزال هاييتي.. 
وم�شاكل املناخ 

كارثة  ب��اأي  التقا�س  هاييتي  باأهل  حلت  التي  الكارثة 
مرت بها من قبل، حيث ينقل املرا�شلون م�شاهد موؤملة، 
بني  املدفونني  الب�شر  و�شور  االإن�شاين،  ال�شمري  هزت 
من  االخ��ري  ال��رم��ق  ك��ان يف  وم��ن  او حتتها،  االنقا�س 
احلياة، ومن ا�شلم الروح اىل املوت، جثث ن�شاء ورجال 
اأن  مبقدوره  اح��د  وال  ال�شوارع  يف  انت�شرت  واطفال 
يرفعها، ال احد ي�شتطيع ان يتفرغ للموتى، و�شرخات 
تعلو يف كل مكان، دعوهم ل�شاأنهم، الن االحياء مازالوا 
من  امل�شاعدة  اإىل  حاجة  االأك��رث  وه��م  االأنقا�س،  حتت 
التفرغ لدفن املوتى، فيما التقارير توؤكد ان عدد �شحايا 
الزلزال اقرتب من الرقم 200 الف اإن�شان، وهناك من مل 
ت�شل اليه يد امل�شاعدة النت�شاله، حيا او ميتا من حتت 

املباين التي ع�شف بها الدمار.
ب�شكل  قد التعرب  الكارثة  ار�س  نقلت من  التي  امل�شاهد 
هذا  لها  تعر�س  التي  اخل�شائر  تلك  حجم  عن  حقيقي 
االأنباء  وك���االت  نقلت  م��ا  ح�شب  حيث  ال��ف��ق��ري،  البلد 
الدمار،  من  الرئا�شي  الق�شر  حتى  ي�شلم  مل  العاملية، 
خ�شائر  ولكن  حت�شينا،  اكرث  يكون  ان  يفرت�س  ال��ذي 
الدمار املادية التقا�س مبقيا�س الربح واخل�شارة، بقدر 
ما تركته و�شترتكه اآثارها من جروح غائرة يف النف�س 
الهاييتية، حيث ُنقل ان اباء يلوذون يف ال�شوراع بحثًا 
كن  ون�شاء  ترجى،  فائدة  دون  من  اكبادهم  فلذات  عن 
ير�شعن اطفالهن فيما يد املوت امتدت لتخطف الر�شع 
قيد  على  بقي  بع�شهم  اخ��وة،  واأطفااًل  اأح�شانهن،  من 
احلياة واآخرين انتقلوا اىل الرحمة االأبدية، وال يعرف 
ه��وؤالء االأط��ف��ال مل��اذا ج��رى ما ج��رى، وال يعرفون اين 

ذهب اأخوانهم.
تاأخر  فق�شة  احل���د،  ه��ذا  عند  ينته  مل  امل��اأ���ش��اة  ف�شل 
مثار  كانت  واالإن�شانية،  والطبية  الغذائية  امل�شاعدات 
تاأتي  اأي��ام،  بعد خم�شة  اذ  هاييتي،  النا�س يف  �شخرية 
تلك امل�شاعدات وب�شكل حمدود، لي�س كما توقع النا�س 
العامل كله هب  ان  ال��ذي �شمعوه من االذاع��ات من  بعد 
لي�شاعدهم يف حمنتهم، والعذر الذي اطلقه امل�شوؤولون 
كانت  املطار  يف  املراقبة  اب��راج  ان  تاأخرها  �شبب  عن 
مدمرة، وبالتايل ال ميكن الأية طائرة النزول يف املدرج 
مادام برجها غري �شالح للعمل، ولكن الذي ح�شل بعد 
تلك  ا�شتولت على بع�س  ان ع�شابات منظمة  و�شولها 
من  مواد  �شرقت  فيما  بها،  تتاجر  واأخ��ذت  امل�شاعدات، 

تلك امل�شاعدات و�شط فو�شى عارمة.  
هذه االأيام، بداأت تنهال امل�شاعدات، ولكن امل�شوؤولني يف 
ال�شليب االحمر وال�شرطة واجلي�س الهاييتي والقوات 
الفو�شى، وقد  تلك  تعمل و�شط  ان  االمريكية الميكنها 
يت�شن  مل  اإذ  االأن���وف،  زكمت  التي  ال��روائ��ح  انت�شرت 
للجميع، م�شوؤولني واأهايل من دفن ال�شحايا بالطريقة 
هذه  اعداد  حتى  منها  الكثري  وبقي  الائقة،  االن�شانية 
العامة  وال�����ش��اح��ات  ال�����ش��وارع  يف  مطروحا  الكلمات 

تنه�س بها احليوانات ال�شائبة .
التي حتدثت عن تلكوؤ امل�شاعدات اىل هذا  التقارير  ان 
العاملي،لكي  ال�شمري  على  بظالها  تلقي  املنكوب  البلد 
تاأخذ الدول الغنية واملتنفذة ح�شتها الكربى يف م�شك 
زمام املبادرة، لتجعل منها در�شا يف مواجهة اية كارثة 
قد تع�شف ب�شكان هذا الكوكب بهدف معاجلتها بال�شرعة 
املمكنة ولي�س مثلما ح�شل يف هاييتي، وهو كما اظن 
اذا ما عرفنا ان م�شاكل املناخ واالحتبا�س  در�س بليغ، 
احلراري �شتكرث من اإقامة تلك الكوارث يف مقبل االأيام، 

كما توؤكد ذلك بيانات العلماء.
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طهران / رويرتز
اأحمد  ال���دف���اع االي�����راين  وق����ال وزي����ر 
م��ن 90  اك���رث  االن  ه��ن��اك  ان  وح��ي��دي 
ممر  وه��و  اخلليج  يف  حربية  �شفينة 
وان  العاملية  النفط  الم����دادات  ح��ي��وي 
"مناخا  املنطقة  يف  خلقت  ال�شفن  هذه 

حربيا."
طهران  يف  �شحفي  موؤمتر  خال  وق��ال 
غوا�شات  هناك  ال�شفن  تلك  بني  من  ان 

وحامات طائرات ومدمرات.
ونقلت وكالة فار�س عنه قوله "ما ال�شبب 
وراء ن�شر هذا العدد من ال�شفن احلربية 

وما هدفها...هل حتت�شد �شد ايران؟

هذه  وجود  اأن  جيدا  الغربيون  "يعرف 
ال�شفن احلربية يف اخلليج ميثل اأف�شل 
اأن  اأرادوا  اذا  الي��ران  العملية  االه��داف 

ي�شنوا اأي عمل ع�شكري �شد ايران."
وهددت ايران دوما باأنها �شرتد يف حالة 
النووية  من�شاتها  على  هجوم  ح��دوث 
التي ي�شتبه الغرب يف ان طهران ت�شعى 
نووية.  ا�شلحة  الم��ت��اك  ورائ��ه��ا  م��ن 

وتنفي ايران ذلك.
وال  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ت�شتبعد  ومل 
�شد  ع�شكريا  التحرك  امكانية  ا�شرائيل 
ايران اذا ف�شلت الدبلوما�شية يف ح�شم 
النووي  طهران  برنامج  حول  اخل��اف 

املثري للجدل.
اال�شامية  اجلمهورية  وك��ال��ة  ونقلت 
االي��ران��ي��ة ل��ان��ب��اء ع��ن وح��ي��دي قوله 
بت�شريحات  اأدل������وا  "االمريكيون 
مهاجمة  ام��ك��ان��ي��ة  ب�����ش��اأن  مت�شاربة" 

ايران.
ال�شهر  االي�����راين  ال���دف���اع  وق���ال وزي���ر 
وتهاجم  ����ش���رتد  اي������ران  ان  امل���ا����ش���ي 
اال�شلحة  لت�شنيع  اال�شرائيلية  املواقع 
النووية واملن�شات النووية اذا هاجمت 
للجمهورية  النووية  املن�شات  ا�شرائيل 

اال�شامية.
ال���دول���ة  ا����ش���رائ���ي���ل ه���ي  وي��ع��ت��ق��د ان 

متلك  التي  الوحيدة  او�شطية  ال�شرق 
ان  م��رارا  اي��ران  ا�شلحة نووية. وقالت 
�شواريخها قادرة على �شرب ا�شرائيل.

وتقول ايران خام�س اكرب م�شدر للنفط 
لتوليد  النووي  برناجمها  ان  العامل  يف 
اخفاقها  لكن  ا�شلحة  ل�شنع  ال  الكهرباء 
بالطبيعة  ال��دول��ي��ة  ال��ق��وى  اق��ن��اع  يف 
ال�شلمية لربناجمها ادى اىل ان تفر�س 
املتحدة  املتحدة واالمم  الواليات  عليها 

عقوبات.
اي��ران جمددا  اقرتحت  اخ��رى  من جهة 
الذرية  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  على 
التخ�شيب  املتدين  اليورانيوم  مبادلة 

ثراء،  اك��رث  يورانيوم  مع  تنتجه  ال��ذي 
االمر  دفعات،  وعلى  متزامنة  ب�شورة 
الذي تعتربه الدول الكربى عمليا رف�شا 

من جانب ايران ملقرتح الوكالة.
االربعاء  دبلوما�شية  م�����ش��ادر  وق��ال��ت 
الطلب  ب��ه��ذا  جم���ددا  تقدمت  اي���ران  ان 
�شفهيا خال اال�شبوع الثاين من كانون 
ل��ق��اء ب���ني امل���دي���ر العام  ال���ث���اين خ���ال 
واملمثل  ام��ان��و  يوكيا  للوكالة  اجل��دي��د 
ا�شغر  علي  الوكالة  لدى  الي��ران  الدائم 
�شلطانية. ويف اخلتام �شلم اىل ال�شفري 
تاأكيد  طلب  مع  اللقاء  حم�شر  االي��راين 

دقته، وكان جوابه ال�شفهي بااليجاب.

ايران تهدد ب�شرب �شفن حربية غربية اإذا تعر�شت لهجوم
االيرانية  فار�س  وكالة  ذكرت 
ال���دف���اع  وزي�����ر  اأن  ل��ان��ب��اء 
اأن  م�����ن  ح������ذر  االي����������راين 
ترد  قد  اال�سامية  اجلمهورية 
ب�سرب �سفن حربية غربية يف 
مياه اخلليج اذا تعر�ست لهجوم 

ب�سبب برناجمها النووي.

زلزال قوي ي�شرب هايتي ثانية  ويدمر ع�شرات املباين 
فيما �سارفت عمليات البحث عن ناجني على النهاية  

انقرة / اف ب
ا�شدرته  ق��رارا  ام�س  انقرة  انتقدت   
الثاثاء  بريطانية  ا�شتئناف  حمكمة 
ب���رف�������س ط���ع���ن ت���ق���دم ب����ه زوج�����ان 
للق�شاء  ح���ك���م  ����ش���د  ب���ري���ط���ان���ي���ان 
�شيداها  فيا  بهدم  يق�شى  القرب�شي 
�شاحب  وتعوي�س  قرب�س  �شمال  يف 
االر�����س، م��ع��ت��ربة ان م��ن ���ش��اأن هذا 
اجلارية  املفاو�شات  تقوي�س  احلكم 

العادة توحيد اجلزيرة.
يف  الرتكية  اخلارجية  وزارة  وقالت 
حمكمة  ع��ن  ال�شادر  ال��ق��رار  ان  بيان 
�شاأنه جعل  "من  لندن  اال�شتئناف يف 
الق�شية القرب�شية اكرث تعقيدا ودفع 
االدارة اليونانية لقرب�س اىل االبتعاد 
عن ت�شوية" ق�شية اجلزيرة املق�شمة.

وا���ش��اف ال��ب��ي��ان ان ه��ذا ال��ق��رار من 

���ش��اأن��ه ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى ف��ر���ش��ة حتقيق 
�شام دائم يف اجلزيرة.

لندن  يف  اال�شتئناف  حمكمة  وكانت 
رف�شت الثاثاء طعنا تقدم به زوجان 
بحقهما  ا�شدره  حكم  �شد  بريطانيان 
�شيداها  فيا  بهدم  القرب�شي  الق�شاء 
ع��ل��ى ار������س خ����اء ا����ش���رتي���اه���ا يف 
الرتكية"،  قرب�س  �شمال  "جمهورية 
الدويل  املجتمع  بها  يعرتف  ال  التي 
ل�شيطرة  ارا����ش���ي���ه���ا  ت��خ�����ش��ع  وال 
وتعوي�س  ال��ق��رب���ش��ي��ة،  احل��ك��وم��ة 
ي�شكل  قد  ق��رار  يف  االر����س،  �شاحب 

مرجعا ق�شائيا.
حكمت  نيقو�شيا  يف  حمكمة  وكانت 
وديفيد  ل��ي��ن��دا  ع��ل��ى   2005 ال���ع���ام 
اورام�س بهدم فيا مع حو�س �شباحة 
���ش��ي��داه��ا يف ار�����س ا���ش��رتي��اه��ا من 

�شمال  "جمهورية  يف  اتراك  قبار�شة 
بها  تعرتف  ال  الرتكية" التي  قرب�س 
�شوى انقرة، رغم حتذيرات نيقو�شيا 
من خماطر �شراء اماك م�شبوهة يف 

�شمال اجلزيرة.
وحكمت حمكمة نيقو�شيا يومها على 
مالكها  اىل  االر���س  باعادة  الزوجني 
ابو�شتوليد�س  ميليتيو�س  ال�شابق 
وه���و ق��رب���ش��ي ي��ون��اين ا���ش��ط��ر اىل 
ترك اماكه عند تق�شيم اجلزيرة العام 

1974، وبدفع تعوي�شات له.
حمكمة  ق������رار  ي��ط��ب��ق  ان  ومي���ك���ن 
اال���ش��ت��ئ��ن��اف ال��ربي��ط��ان��ي��ة ع��ل��ى االف 
متلكوا  الذين  الربيطانيني  املواطنني 
م�����ش��اك��ن يف ال�����ش��ط��ر ال�����ش��م��ايل من 

قرب�س.
العقارية  امل��ل��ك��ي��ات  م�����ش��األ��ة  وت��ع��ت��رب 

اح����دى امل�����ش��اك��ل االك����رث ت��ع��ق��ي��دا يف 
ب��ني اجلانبني  امل��ف��او���ش��ات اجل��اري��ة 
القرب�شيني اليوناين والرتكي العادة 

توحيد اجلزيرة.
الرتكية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ان  اال 
حمكمة  عن  ال�شادر  احلكم  ان  اك��دت 
"ال مي��ك��ن ان  ل��ن��دن  اال���ش��ت��ئ��ن��اف يف 
املفاو�شات  على  ت��داع��ي��ات  ل��ه  تكون 

اجلارية ب�شان ق�شايا امللكية".
القرب�شي  الرئي�س  �شدد  جانبه  م��ن 
ال  وال��ذي  خري�شتوفيا�س،  دميرتي�س 
تعرتف انقرة بحكومته، الثاثاء على 
اهمية القرار الق�شائي الربيطاين من 

وجهة نظر "قانونية و�شيا�شية".
وقال "هذا احلكم يوؤكد قرار حمكمتنا 
القانونية  النظر  وجهة  من  مهم  وهو 

وال�شيا�شية".

تركيا تنتقد قرارًا بريطانيًا ب�شاأن "عقار" يف ال�شطر ال�شمايل من قرب�ص 

بو�سطن/ اف ب
الثاثاء  م�شاء  اوب��ام��ا  ب���اراك  االم��ريك��ي  الرئي�س  فقد 
بانتزاع  ال�����ش��ي��وخ  جم��ل�����س  يف  امل��و���ش��وف��ة  اغ��ل��ب��ي��ت��ه 
ال�شناتور  مقعد  ب���راون  �شكوت  اجل��م��ه��وري  املر�شح 
تهدد  نك�شة  يف  كينيدي  تيد  ال��راح��ل  ال��دمي��وق��راط��ي 

م�شتقبل ا�شاحاته.
يف  جمهوري  مر�شح  يفوز  عقود  منذ  االوىل  وللمرة 
يف  مبقعد   ، ���ش��رق(،  )�شمال  ما�شا�شو�شيت�س  والي���ة 
اغلبية  بذلك  الدميوقراطيون  ليفقد  ال�شيوخ  جمل�س 
كانوا  وال��ت��ي  املجل�س  يف  املو�شوفة  �شوتا  ال�شتني 

ميلكونها بف�شل دعم اثنني من امل�شتقلني.
ومع فرز جميع اال�شوات تقريبا ح�شد براون %51،8 
من اال�شوات يف مقابل 47،2% ملناف�شته الدميوقراطية 
مارثا كوكلي التي اقرت بهزميتها م�شاء الثاثاء ل�شبكات 
التلفزيون االمريكية، فيما وجه الرئي�س اوباما التهنئة 

اىل الفائز، وفقا للبيت االبي�س.
بو�شطن  يف  ان�شارها  من  جمهور  امام  كوكلي  وقالت 
�شديد  بحزن  "ا�شعر  �شرق(  �شمال  )ما�شات�شو�شيت�س، 
للنتائج واعلم انكم ت�شعرون باالمر نف�شه، لكنني اعرف 

اننا �شن�شتيقظ �شباح الغد ون�شتاأنف املعركة".
وكان هذا الت�شويت يعترب حا�شما مل�شتقبل اال�شاحات 
التاأمني  نظام  ا�شاح  وخا�شة  الرئي�س  يريدها  التي 
االغلبية  ل��دى  يعد  مل  املقعد  ه��ذا  وبخ�شارة  ال�شحي. 
ال�شيوخ  جمل�س  يف  ع�شوا   59 �شوى  الدميوقراطية 
مقابل 60 �شابقا، لتفقد بذلك الغالبية املو�شوفة الازمة 
التعر�س لعرقلة من االقلية  العتماد اال�شاحات بدون 

اجلمهورية.
وقال روبرت باي )30 �شنة( "اعطيت �شوتي لكوكلي 
جيدا  م�شتعدة  ت��ك��ن  مل  ب��ان��ه��ا  االع�����رتاف  ي��ج��ب  ل��ك��ن 
لهذا  منده�س  لكنني  م�شتقل  انني  املناق�شات.  خ��ال 

الت�شويت".
وكانت ا�شتطاعات الراأي االخرية توقعت فوز املر�شح 
اجلمهوري الذي حقق تقدما �شريعا يف االيام االخرية، 
عليه  متقدمة  الدميوقراطية  املر�شحة  كانت  حني  يف 
باكرث من ثماين نقاط حتى ع�شرة ايام فقط من موعد 

االنتخابات.
ما�شات�شو�شيت�س  يف  امل�شجلني  الناخبني  ع��دد  ويبلغ 
عدد  ال��دمي��وق��راط��ي��ني  ع���دد  فيهم  ي��ف��وق  م��ل��ي��ون   4،1
اجلمهوريني، لكن يبدو ان براون حظى بتاأييد الناخبني 
امل�شتقلني الذي ح�شموا نتيجة انتخابات الثاثاء وفقا 

للخرباء.
قام  حيث  االح��د،  �شخ�شيا  اوباما  الرئي�س  تدخل  وقد 
مذكرا  كوكلي  مارثا  لدعم  بو�شطن  اىل  خاطفة  بزيارة 
مثل  رئا�شته  لربنامج  الكربى  االه��داف  بان  الناخبني 
واال�شاح  الدفيئة  غ��ازات  ومكافحة  ال�شحي  التاأمني 

املايل عر�شة للخطر.
ال�شيوخ  اقر يف جمل�س  ال�شحي  النظام  ا�شاح  وكان 

يف قراءة اوىل يف 24 كانون االول ب60 �شوتا فقط.
وبعد عام بالتمام من و�شوله اىل البيت االبي�س ي�شهد 
اوباما تراجعا يف �شعبيته مع انق�شام االمريكيني ب�شان 
رف�شا  يواجه  ال�شحي  ا�شاحه  ان  كما  كرئي�س.  ادائه 

كبريا يف ا�شتطاعات الراأي.
اجلمهوري  للحزب  الوطنية  اللجنة  رئي�س  وا���ش��در 
مايكل �شتيل م�شاء الثاثاء بيانا ي�شف انتخاب �شكوت 

براون باحلدث "التاريخي".
وقال ان "�شكوت براون هزم مارتا كوكلي يف عقر دار 
جمهوري  �شناتور  اول  وا�شبح  الدميوقراطي  احلزب 
عاما"،   30 من  اك��رث  منذ  ما�شات�شو�شيت�س  من  ياأتي 
م�شيفا "لقد ا�شبح الدميوقراطيون االن على علم بذلك 

ر�شميا".

كانو / اف ب
ا���ش��ت��وؤن��ف��ت امل���واج���ه���ات ال��دام��ي��ة بني 
امل�شيحيني وامل�شلمني التي اوقعت نحو 
ام�س  ايام، �شباح  قتيل منذ ثاثة   300
)و�شط  وحميطها  جو�س  يف  االرب��ع��اء 
انت�شاره  اجلي�س  ع��زز  حيث  نيجرييا( 

وفقا لعدد من ال�شكان.
الهارب من و�شط  ادري�س �شاركي  وقال 
اله�شبة  والي���ة  عا�شمة  ج��و���س  مدينة 
االحياء  يف  م�شتمرة  "الهجمات  ان 
كرامة  ك����ورو  يف  للمدينة  اجل��ن��وب��ي��ة 
وقنار".  و���ش��اب��وجن��ي��دان  وبي�شيجي 
وا�شاف ان "احلي الذي اقيم فيه تعر�س 
�شكانه  ك��ل  ورح���ل  وال��ن��ه��ب  للتخريب 
القادرين لكن الكثريين قتلوا". واو�شح 
�شمال  ان��غ��وواروغ��و،  ح��ي  �شكان  اح��د 
اكرب  اع��دادا  ان  بر�س  لفران�س  جو�س، 
من اجلنود انت�شرت يف ال�شوارع. وقال 
ب�شري حممد يف ات�شال هاتفي "الو�شع 
هادىء منذ الليلة املا�شية وا�شتطيع من 
�شرفتي روؤية ان هناك املزيد من اجلنود 
يقومون بدوريات اكرث من االم�س. لقد 

مت ار�شال تعزيزات".
وقد اندلعت املعارك ب�شبب بناء م�شجد 
يف حي ن�شراوا غون وهو حي م�شيحي 
ال�شمال  تقع بني  التي  مدينة جو�س  يف 
واالحيائي  امل�شيحي  واجلنوب  امل�شلم 

وت�شم نحو ن�شف مليون ن�شمة.

جتدد املواجهات 
الطائفية يف مدينة 

جو�ص النيجريية 

اأوباما يفقد الأغلبية يف جمل�ص ال�شيوخ بعد 
انتخابات فرعية 

نيودلهي / اف ب
غيت�س  روب��رت  االمريكي  الدفاع  وزي��ر  �شرح 
ام�س االربعاء يف نيودلهي بان تنظيم القاعدة 
ي�شكل تهديدا خطريا ملنطقة جنوب اآ�شيا برمتها 
وقد ي�شعى اىل اثارة حرب جديدة بني باك�شتان 

والهند.
اجلماعات  ان  ل��ل�����ش��ح��اف��ي��ني  غ��ي��ت�����س  وق�����ال 
االره��اب��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ل��ن والءه����ا ل��ل��ق��اع��دة يف 
زعزعة  اىل  ت�شعى  "ال  وباك�شتان  افغان�شتان 
بل  وحدهما  وباك�شتان  افغان�شتان  ا�شتقرار 

ا�شتقرار املنطقة باأ�شرها، رمبا باثارة نزاع بني 
الهند وباك�شتان من خال اعمال ا�شتفزازية".

يومني  ت�شتغرق  للهند  ب��زي��ارة  غيت�س  ويقوم 
لتعزيز العاقات "اال�شرتاتيجية" بني نيودلهي 

ووا�شنطن.
و�شرح غيت�س اثر مباحثات مع نظريه الهندي 
"من املهم معرفة حجم اخلطر  اي.كي انطوين 

الذي يهدد املنطقة باأ�شرها".
االم���ريك���ي اىل ثاث  ال���دف���اع  وا����ش���ار وزي����ر 
قوات  "لواء" القاعدة:  حتت  تعمل  جمموعات 

وجماعات  افغان�شتان  يف  تتحرك  التي  طالبان 
طالبان التي ت�شتهدف حكومة باك�شتان وجماعة 
ع�شكر طيبة يف باك�شتان التي تعمل �شد الهند.

ابدته  ال���ذي  ال��ن��ف�����س  ب�شبط  غيت�س  وا����ش���اد 
يف  ال��دام��ي��ة  ب��وم��ب��اي  هجمات  بعد  نيودلهي 
نيودلهي  تتهم  وال��ت��ي   2008 ال��ث��اين  ت�شرين 
لكنه  وراءه���ا،  بالوقوف  طيبة  ع�شكر  جماعة 
اذا  الهند  على  ل��وم  هناك  يكون  لن  ان��ه  اعترب 
العتداءات  تعر�شت  ح��ال  يف  ب��ق��وة  حت��رك��ت 

جديدة.

غيت�ص: القاعدة قد ت�شعى اإىل اإثارة احلرب بني الهند وباك�شتان 


