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 International Situations

متابعة اأخبارية:
هادئة  بخطوات  ي�سري  القريغي  االنقالب 
احلكومة  رئي�سة  ان  كما  ال��ن��ج��اح،  نحو 
على  كبرية  م�ساعب  تواجه  ال  االنتقالية 
الزعيمة  اك��دت  فبينما  ال���دويل،  ال�سعيد 
املوؤقتة  حكومتها  ان  اوتونباييفا  روزا 
يوؤ�س�س  جديد  د�ستور  و�سع  على  تعمل 
يحدث  ال��دول��ة،  يف  برملانية  لدميقراطية 
وا�سنطن  ب��ن  م�سرتك  وارت��ي��اح  ت��واف��ق 
البالد،  تلك  يف  الو�سع  ح��ول  ومو�سكو 
روؤية  ت�سرتك  ان  م�سبوق  غري  ام��ر  وه��و 

م�سالح هذين البلدين.
وقال روزا ل�سحفين يف وا�سنطن ومدن 
تلفزيونية  دوائ��ر  عرب  موؤمتر  يف  اأخ��رى 
»اتفقنا على نظام  مغلقة من مدينة ب�سكك 

جمموعة  االن  ولدينا  برملانية  جمهورية 
عمل تعد د�ستورا.«وقال روزا التى ظهرت 
بعد  ال�سهر  ه���ذا  كزعيمة  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى 
كرمان  بالرئي�س  اأطاحت  التى  االنتفا�سة 
ما  ال�سابق الوانه قول  ان من  باقييف  بك 
اذا كانت �ستخو�س االنتخابات الرئا�سية 
ا�سهر.وقالت  �ستة  حوايل  خالل  املتوقعة 
بعد«،  اأع��رف  ال  نف�سي  ان��ا  بعد.  نقرر  »مل 
كيفية  مثل  اأ�سا�سية  م�سائل  اأن  م�سيفة 
ب�ساأنها  العمل  ينته  مل  الرئي�س  انتخاب 
قرارها  اأن  اىل  اوتونباييفا  بعد.واأ�سارت 
ال�سماح لباقييف باللجوء اىل قازاخ�ستان 
كثريين  اأغ�سب  اال�سبوع  ه��ذا  امل��ج��اورة 
اال�سا�سية  مهمتها  اأن  واأ�سافت  البالد  يف 
ال�سيا�سية.وقالت  امل�����س��احل��ة  ه��ي  االن 
م�ساحلة«.  اأك���ون  اأن  باالجنليزية«اأريد 

كبرية  اح����زاب  ل��دي��ن��ا  »لي�ست  واأ���س��اف��ت 
تقود  التى  الثالثة  االح���زاب  �سوى  قوية 
معا  ن��ت��ح��د  مل  اذا  امل���وؤق���ت���ة.  ح��ك��وم��ت��ن��ا 
ف�سنخ�سر كل �سيء«.وتعهدت اوتونباييفا 
التي  رو���س��ي��ا  ب��ن  م���ت���وازن  ن��ه��ج  بتبني 
باأنها حليف  اأع�ساء يف حكومتها  و�سفها 
ت�ستاأجر  التي  املتحدة  وال��والي��ات  وثيق 
قاعدة جوية يف البالد مهمة لوا�سنطن يف 
احلرب يف اأفغان�ستان.وقالت اوتونباييفا 
توازنا  �سنخلق  اأن��ن��ا  لكم  اأوؤك���د  اأن  »اأود 
اأن��ه��ا ال ترى  ج���ي���دا.« واأ���س��اف��ت اأي�����س��ا 
اجلارة  ال�سن  م��ع  العالقات  يف  م�سكلة 
لقرغيز�ستان.التوازن  االخ���رى  القوية 
يقابله  روزا،  عنه  حتدثت  ال��ذي  اجل��دي��د 
الكبريتن.  الدولتن  بن  م�سرتك  تفاهم 
ورو�سيا،  املتحدة  ال��والي��ات  برهنت  فقد 

الباردة،  احل��رب  يف  ال�سابقان  ال��ع��دوان 
اجلدد  للقادة  دعمهما  يف  ن��ادر  تفاهم  عن 
يف قرغيز�ستان يدفعهما يف ذلك حر�سهما 
هذه  يف  م�ساحلهما  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ع��ل��ى 
الو�سطى  اآ�سيا  يف  الواقعة  اجلمهورية 
ال�سن.واعرتفت  اأي�سًا  تناف�سهما  حيث 
االأمر  بحكم  ووا�سنطن  مو�سكو  م��ن  ك��ل 
اأطاحت  التي  االنتقالية  باحلكومة  الواقع 
يف ال�سابع من ني�سان بالرئي�س كرمان بك 
ال��ق��ادة اجل��دد يف  لقاء  باكييف من خ��الل 
فقد  اجلاري.  االأ�سبوع  خالل  قرغيز�ستان 
االأمريكية  اخلارجية  وزي��رة  م�ساعد  عرب 
الو�سطى روبرت باليك من  اآ�سيا  ل�سوؤون 
التي  االإج��راءات  اإزاء  تفاوؤله  عن  ب�سكيك 
اليوم  ويف  االنتقالية،  احلكومة  تتخذها 
قرغيز�ستان  مبنح  مو�سكو  تعهدت  نف�سه 

ق��رو���س. ���س��ك��ل  ع��ل��ى  دوالر  م��ل��ي��ون   50
حتديًا  ت�سكل  قرغيز�ستان  يف  االزمة  لكن 
ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة ورو���س��ي��ا ومت��ل��ك كل 
املنطقة  ه��ذه  يف  ع�سكرية  ق��اع��دة  منهما 
وباحثون  مراقبون  وذكر  اال�سرتاتيجية. 
مانا�س  ق��اع��دة  ترتديها  ال��ت��ي  ب��االأه��م��ي��ة 
»حم��ورًا  ت�سكل  اإذ  ب�سكيك،  م��ن  القريبة 
ل��وج�����س��ت��ي��ًا اأ���س��ا���س��ي��ًا الإر����س���ال ال��ق��وات 
كانت  اأف��غ��ان�����س��ت��ان«.واإذا  اإىل  االأم��ريك��ي��ة 
االأمريكي  االنت�سار  على  وافقت  رو�سيا 
اأيلول   11 هجمات  بعد  مانا�س  قاعدة  يف 
تتحول  بداأت  القاعدة  هذه  اأن  اإال   ،2001
البلدين. ب��ن  ت��وت��ر  نقطة  اإىل  ذل��ك  بعد 
غلوبل  اإن  »رو�سيا  حترير  رئي�س  وب��راأي 
رو�سيا  ف��اإن  لوكيانوف،  ف��ي��ودور  اأف���ريز« 
التي تعترب قرغيز�ستان جزءًا من امتدادها 

الواليات  اأن  من  التاأكد  تريد  التاريخي، 
عندما  امل��ن��ط��ق��ة  ه���ذه  �ستخلي  امل��ت��ح��دة 
واأ�ساف  اأفغان�ستان.  من  قواتها  ت�سحب 
�ستبقى  االأم��ريك��ي��ة  »ال��ق��اع��دة  لوكيانوف 
ورو�سيا  ال�سن  اأن  اإذ  مفتوحة،  م�سكلة 
كبري  اأمريكي  ع�سكري  بوجود  ترغبان  ال 
يف املنطقة«.والعام املا�سي، قرر الرئي�س 
القاعدة  ه���ذه  اإق���ف���ال  ب��اك��ي��ي��ف  امل��خ��ل��وع 
م�ساعدة  ل��ب��الده  مو�سكو  ق��دم��ت  ب��ع��دم��ا 
قرو�س.  �سكل  على  دوالر  ملياري  بقيمة 
عاد  املبلغ  هذا  على  احل�سول  وبعد  لكنه 
بعدما  مفاجئ  ب�سكل  ق��راره  عن  وتراجع 
رف��ع��ت وا���س��ن��ط��ن ق��ي��م��ة االإي���ج���ار ال���ذي 
ما  وه��و  اأ���س��ع��اف،  ثالثة  لب�سكيك  تدفعه 
اأثار حفيظة مو�سكو.وبح�سب لوكيانوف 
العالقات  توتري  يف  ترغب  ال  رو�سيا  ف��اإن 

حت�سنًا  ت�سهد  التي  املتحدة  الواليات  مع 
باإجراء  »رو�سيا ترغب  اإن  م�ستمرًا. وقال 
م��ف��او���س��ات وم�������س���اورات م��ع ال��والي��ات 
املتحدة« حول فرتة بقاء القوات االأمريكية 
ف���اإن  ن��ف�����س��ه،  ال���وق���ت  م��ان��ا���س. ويف  يف 
»�سيولد  املنطقة  من  االأمريكين  ان�سحاب 
ال�سينيون«،  �سيملوؤه  ما  �سرعان  ف��راغ��ًا 
يت�ساءل:  ال��ذي  غ��روزي��ن  تعبري  حد  على 
»ملاذا ينبغي على رو�سيا اأن ت�ساعد ال�سن 
فر�ست  املا�سية  ال�سنوات  ففي  ذل��ك«.  يف 
املنطقة  اأ�سا�سي يف  نف�سها كالعب  ال�سن 
كافة  ال�سخمة يف  اال�ستثمارات  من خالل 
األك�سندر  يرى  االإطار  هذا  ويف  املجاالت. 
اأن  كولومبيا  جامعة  يف  االأ���س��ت��اذ  ك��ويل 
رو�سيا  ب��ن  لي�ست  احلقيقية  »املناف�سة 

والواليات املتحدة، اأمنا مع ال�سن«.
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باري�س/ اف ب
ال�سخ�سية  ب��ا���س��ك��وا،  ���س��ارل  مي��ث��ل   
ال��ف��رن�����س��ي غدا  ال��ي��م��ن  ال���ب���ارزة يف 
اجلمهورية  عدل  حمكمة  امام  االثنن 
مفرت�سة  ف�ساد  لوقائع  ا�سبوعن  ملدة 
ك���ان يتوىل  ال��ت��ي  ال��ف��رتة  ت��ع��ود اىل 
ف��ي��ه��ا م��ن�����س��ب وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة بن 
1993 و1995.وميثل رجل ال�سيا�سة 
يف  وحيد  كمتهم  �سنة(   83( املحنك 
ه����ذه امل��ح��اك��م��ة ام�����ام حم��ك��م��ة ع��دل 
للبت  ال��وح��ي��دة  الهيئة  اجل��م��ه��وري��ة 
توجه  التي  واملخالفات  اجل��رائ��م  يف 
ممار�ستهم  خ��الل  احلكومة  الع�ساء 
مهامهم. و�سيحدد الق�ساة الدور الذي 
لعبه الوزير ال�سابق يف حكومة ادوار 
جمل�س  يف  احل��ايل  والع�سو  ب��الدور 
يف  او-دو-���س��ن  دائ��رة  عن  ال�سيوخ 
ما  ق�سية  خمتلفة.ويف  ملفات  ثالثة 
ي�سمى بكازينو امنا�س )اوت-�سافوا( 
 1994 �سنة  منح  بانه  با�سكوا  اتهم 
موؤ�س�سة  ا�ستغالل  رخ�سة  مقربن 
الحقا.  �سيا�سيا  متويله  مقابل  القمار 
قبول  ب��ت��ه��م��ة  ل��ل��م��الح��ق��ة  وي��خ�����س��ع 
وقع   1994 �سنة  نف�س  الف�ساد.ويف 
هيئة  بنقل  ي�سمح  ترخي�سا  ال��وزي��ر 
جي.اي.�سي-ال�ستوم.  ���س��رك��ة  م��ن 
با�سكوا  م��ن  املقربن  اح��د  وتقا�سى 
وال�سوؤال  العملية.  ه��ذه  يف  ر���س��وى 
املطروح هل كان ال�سناتور من اعطى 
االمر؟ ويخ�سع ملالحقة بتهمة التواطوؤ 
مبمتلكات  متعلقة  جت��اوزات  واخفاء 
اي�سا  التهمة  له  اجتماعية.ووجهت 
لت�سدير  »�سوفرميي«  �سركة  ملف  يف 
ال��ع��ت��اد ال��ع�����س��ك��ري ال��ت��اب��ع��ة ل����وزارة 

الداخلية والتي تقا�سى فيها مقربون 
ال��وزي��ر ع��م��والت غ��ري م�سروعة. م��ن 
الثالث  الق�سايا  ه��ذه  خ�سعت  وق��د 
ملحاكمات ق�سائية متعلقة باحلق العام 
وادين فيها فاعلون اخرون من رجال 
من  وعدد  موؤ�س�سات  وك��وادر  االعمال 
عمليات  يف  مل�ساركتهم  املوظفن  كبار 

االحتيال.
�سخ�سيا  با�سكوا  �سارل  بحق  و�سدر 
وقف  م��ع  ���س��ه��را   18 بال�سجن  ح��ك��م 
ال��وزاري من  التنفيذ يف اجلانب غري 
حكم  اول  ويف  امن��ا���س  كازينو  ملف 
ال��ن��ائ��ب. �سجل  ع��ل��ى  ي�سجل  ن��ه��ائ��ي 
وهذه موؤ�سرات �سيئة للوزير ال�سابق 
ال���ذي ي��ب��دو ان��ه مل يبق ي���راوده �سك 
يف نتيجة حماكمته امام حمكمة عدل 
بوان  لو  ملجلة  قال  حيث  اجلمهورية 
�سلفا  م��ق��رر  ���س��يء  ك��ل  ان  »ي��ب��دو يل 
وكانه جمرد اجراءات« معتربا انه »ال 
لو  ملجلة  ادانته.وا�ساف  من  منا�س« 
ال�سناتور  ان  �سيقول  دفاعه  ان  بوان 
راح �سحية ت�سفية ح�سابات �سيا�سية 
متاعبي  ان  ه��و  اعلمه  »م��ا  ان  وق���ال 
عندما   2000 �سنة  ب���دات  الق�سائية 
اىل  ال��رت���س��ح  ام��ك��ان��ي��ة  اىل  امل���ح���ت 
 .2002 �سنة  الرئا�سية  االنتخابات 
لالطاحة  �سيء  كل  بذلوا  حينها  ومن 
ليف  ليون  حماميه  اح��د  ب��ي«.واع��ل��ن 
من  يجعلوا  ان  »ي���ري���دون  ف��ور���س��رت 
وحماكمته  املافيا  يف  عن�سرا  با�سكوا 
خمطئة  م�سينة  ا�سطورة  ا�سا�س  على 
بالقول  �ست�سمح  املحاكمة  لكن  متاما. 
ال�سناتور  الواقع«.ويدفع  يف  هو  من 

برباءته.

وزير الداخلية الفرن�سي امام 
الق�ساء بتهمة الف�ساد

طهران / الوكاالت 
االيراين حممود  الرئي�س  الرئي�س  اقرتح 
احمدي جناد اإن�ساء »هيئة دولية م�ستقلة 
واالإ�سراف  للتخطيط  ال�سالحيات«  كاملة 
اأعلن  النووية.فيما  االأ�سلحة  ن��زع  على 
امل��ر���س��د االأع��ل��ى ل��ل��ث��ورة االإ���س��الم��ي��ة اآية 
االأ�سلحة  ا�ستخدام  اأن  خامنئي  علي  الله 
اأحمدي  دع��وة  »ح��رام«.وج��اءت  النووية 
للموؤمتر  االف��ت��ت��اح��ي  اخل��ط��اب  يف  جن��اد 
ال�سبت  ام�����س  ط��ه��ران  يف  اف��ت��ت��ح  ال����ذي 
وامكانية  النووية  الطاقة  �سوؤون  لبحث 

نزع ال�سالح النووي.وي�سارك يف املوؤمتر 
النووية  »ال��ط��اق��ة  ���س��ع��ار  حت��ت  امل��ن��ع��ق��د 
عن  ممثلون  النووي«  ال�سالح  ال  للجميع 
عدد من دول العامل بع�سهم على م�ستوى 

الوزراء.
اي��رن��ا االي��ران��ي��ة الر�سمية  وك��ان��ت وك��ال��ة 
انه مت  ح�سور 14 وزير خارجية  ذكرت 
وع�سرة وكالء وزارات ف�سال عن ممثلن 
فعاليات  دولية واقليمية يف  عن منظمات 
يتوا�سل على مدى يومن. الذي  املوؤمتر 
هذا  امل�ساركة يف  ال��دول  ا�سماء  تذكر  ومل 

الدول  م�ساركة  تتوقع  ال  انه  بيد  املوؤمتر 
اي�سنا  وك���ال���ة  ف��ي��ه.ون��ق��ل��ت  االوروب����ي����ة 
االيرانية  الوكالة  رئي�س  عن  االخبارية 
للطاقة الذرية علي اكرب �ساحلي قوله »اثناء 
اال�سلحة  نزع  �سنبحث يف  موؤمتر طهران 
وا�ستعمال  انت�سارها  من  واحلد  النووية 
�سلمية  الغ��را���س  النووية  التكنولوجيا 
معاهدة  ا���س��ا���س  ت�سكل  موا�سيع  وه��ي 
النووي«.وانتقدت  االنت�سار  م��ن  احل��د 
اال�سلحة  نزع  حول  وا�سنطن  قمة  اي��ران 
االمريكي  الرئي�س  عقدها  التي  النووية 

باراك اوباما مطلع هذا اال�سبوع مب�ساركة 
47 دولة، متهمة الواليات املتحدة بامتالك 
النووية  اال�سلحة  تر�سانات  اكرب  اح��دى 
قد  االم��ري��ك��ي  الرئي�س  ال��ع��امل.وك��ان  يف 
االمن  جمل�س  اع�ساء  وبقية  ال�سن  حث 
تبني  على  العقوبات  بجدوى  امل�سككن 
على  اي��ران  �سد  الرابعة  العقوبات  حزمة 
اليورانيوم  لتخ�سيب  برناجمها  خلفية 
يهدف  ب��اأن��ه  الغربية  ال���دول  ت�سفه  ال��ذي 
بدورها  نووي.طهران  �سالح  تطوير  اىل 
تنكر بقوة نيتها المتالك ال�سالح النووي، 

وتدافع ان من حقها تخ�سيب اليورانيوم 
م��ا دام���ت ع�����س��وا يف م��ع��اه��دة احل���د من 
طهران  النووية.وتندد  اال�سلحلة  انت�سار 
النووية  االم��ريك��ي��ة  بال�سيا�سة  اي�����س��ا 
اجلديدة التي ال ت�ستبعد ا�ستعمال ال�سالح 
ال�سمالية. وك��وري��ا  اي���ران  �سد  ال��ن��ووي 
ويقول موفد بي بي �سي اىل طهران حممد 
ايران  املوؤمتر حماولة من جانب  ان  نون 
نزاعها  يف  معنوي  دع��م  على  للح�سول 
م��ع ال��غ��رب ب�����س��اأن ب��رن��اجم��ه��ا ال��ن��ووي.
حاليا  ال��ك��ربى  الغربية  ال���دول  وتبحث 

التي  ايران  بحق  جديدة  عقوبات  ا�سدار 
النووي.و�سبق  برناجمها  تعليق  ترف�س 
ق����رارات دول��ي��ة مرفقة  ث��الث  ان ���س��درت 
برناجمها  ب�سبب  طهران  بحق  بعقوبات 
النووي املثري للجدل من جهة اخرى تفيد 
االنباء الواردة من ايران اىل ان الرئي�س 
من  منع  خامتي  حممد  ال�سابق  االي��راين 
ي�سارك  ان  م��ق��ررا  ال��ب��الد.وك��ان  م��غ��ادرة 
النووي  ال�سالح  لنزع  موؤمتر  يف  خامتي 
م�ساعديه  ان  اال  باليابان،  هريو�سيما  يف 
املنظمون  ال�سفر.واكد  من  منع  انه  قالوا 

اللحظة  يف  م�ساركته  الغى  ان��ه  للموؤمتر 
من  ل�سغوط  خامتي  االخرية.ويتعر�س 
ملر�سح  ت��اي��ي��ده  منذ  االي��ران��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
امل���ع���ار����س���ة م���ري ح�����س��ن م���و����س���وي يف 
العام  االي��ران��ي��ة  الرئا�سية  االن��ت��خ��اب��ات 
بيان  اي  خ��امت��ي  ي�����س��در  امل���ا����س���ي.ومل 
البالد.اال  مغادرة  من  منعه  حول  ر�سمي 
احد  عن  نقلت  ا�سو�سيتدبر�س  وكالة  ان 
ال�سفر الن  م�ساعديه قوله: »مل يتمكن من 
ال�سفر  حظر  ان  ابلغوه  االم��ن  م�سوؤويل 

فر�س عليه«.

ال��ن��ووي ال�����س��اح  ت��ن��زع  دول��ي��ة  هيئة  ان�����س��اء  اىل  ي��دع��و  جن��اد 

كوينجهاي / الوكاالت 
اعتربوا  الذين  اال�سخا�س  عدد  ارتفع 
يف عداد القتلى ب�سبب الزلزال الكبري 
كوينجهاي  م��ق��اط��ع��ة  ���س��رب  ال����ذي 
ح�سب  �سخ�سا   1144 اىل  ال�سينية 
متحدث  �سينية.وقال  ر�سمية  م�سادر 
�سخ�سا   417 ان  االنقاذ  جهود  با�سم 
تلك  يف  املفقودين  ع��داد  يف  ه��م  اخ��ر 
حوايل  وان  الوعرة،  اجلبلية  املنطقة 
ج����راء  م����ن  ج����رح����وا  ق����د   11،744
ماأوى،  ب��ال  االالف  ت��رك  ال��زل��زال.ك��م��ا 
ال�����س��ك��ان ليلتهم  ال��ع��دي��د م��ن  وق�����س��ى 
ب��اردة ت�سل  اج��واء  العراء و�سط  يف 
الوزراء  رئي�س  االجنماد.وتعهد  حد 
زيارته  ل��دى  جيابو،  وي��ن  ال�سيني، 
الزلزال  �سربها  التي  يو�سو  ملنطقة 
النائية  ال��ت��ب��ت  ج��ب��ال  يف  وال��واق��ع��ة 
جيابو  املنطقة.وقال  تعمري  ب��اإع��ادة 
�ساملة«  ج��ه��ودا  احل��ك��وم��ة  »���س��ت��ب��ذل 
تعهد  وي��اأت��ي  املنطقة.  تعمري  الإع���ادة 
ال��وزراء يف ظل موا�سلة فرق  رئي�س 
ناجن. عن  التنقيب  عمليات  االإن��ق��اذ 
بفعل  تهدمت  التي  املنازل  عدد  وُيقدر 
الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة ب� 
15 األف منزل يف يو�سو وظل اآالالف 
يتنظرون  واجل��رح��ى  امل�سردين  م��ن 
اجلمعة  ب��داأ  امل�ساعدات.وقد  و�سول 
و�سول معدات ثقيلة اىل هذه املنطقة 
االنقاذ،  جهود  يف  للم�ساهمة  الوعرة 
ب��ع��ي��دة على  م��ن��اط��ق  م��ن  وق���د جلبت 
مبعدة مئات الكيلومرتات عن املنطقة.
واخليم  الغذائية  امل���واد  و�سلت  كما 
عمال  ان  بيد  الطبية،  والتجهيزات 
االنقاذ يقولون ان ثمة حاجة ملحة اىل 
مرا�سل  التجهيزات.ويقول  من  مزيد 
جراماتيكو�س،  داميان  �سي،  بي  بي 
ال���ب���ل���دات  اأك������ر  اإىل  و����س���ل  ال������ذي 
اإن  املت�سررة جراء الزلزال يف جيغو 
اأول ما �ساهده هو �سل�سلة من املعابد 

املنهارة. واملباين  واملحالت  البوذية 
وا����س���رتك اجل���ن���ود وع���م���ال االن���ق���اذ 
عن  ف�سال  االنقاذ،  جهود  يف  املدنين 
ا�ستخدموا  الذين  البوذين  الرهبان 
املجردة  وايديهم  وامل��ج��ارف  املعاول 
للحفر بن االنقا�س بحثا عن ناجن.

التي  جيغو  منطقة  يف  طبيب  وا�سار 
االالف  ع�سرات  ان  الزلزال  مركز  تعد 
ق��د ج��رح��وا يف ال��زل��زال وان��ه مل يعد 
يذكر كم من اجلرحى قد قام بعالجهم.

وقال الطبيب مياما جيابا الذي يعمل 
ملعب  يف  اقيم  م��وؤق��ت  م�ست�سفى  يف 
يف  توا�سلوا  »انهم  الريا�سي  املدينة 
املجيء زرافات، والواحد تلو االخر«.

وا�ساف » حتى االن، فان جل ما نحتاج 
اليه هو االدوية، نحتاج اىل املعقمات 
عام  وب�سكل  احل��ي��وي��ة،  وامل�����س��ادات 
والطعام  اخليم  من  مزيد  اىل  نحتاج 
وم�����س��ت��ل��زم��ات ال�����س��رف ال�����س��ح��ي«.

و�ساعد الرهبان يف ا�ستخراج اج�ساد 
والقيام  االن��ق��ا���س  حت��ت  م��ن  القتلى 
باجراءات جنازاتهم.وتوجهت قوافل 
املت�سررة جراء  املناطق  اإىل  ع�سكرية 
احلفر  اآالت  حت��م��ل  وه����ي  ال����زل����زال 
الثقيلة،  االأج�سام  النت�سال  ومعدات 
االإ�سعاف  ع��م��ال  نقل  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
االنقا�س  حت��ت  وامل�����س��اع��دات.اح��ي��اء 
جوية  اإ�سعاف  رحالت  و�سول  ورغم 
معدات  حتمل  وهي  يو�سو  مطار  اإىل 
انهيار  ف����اإن  اإغ����اث����ة،  وع���م���ال  ط��ب��ي��ة 
ومدينة  امل��ط��ار  ب��ن  ال��راب��ط  الطريق 
األف   70 نحو  �سكانها  البالغ  يو�سو 
امل�ساعدات  و�سول  دون  حال  �سخ�س 
اإن  م�سوؤولون  م�ستحقيها.ويقول  اإىل 
85 يف املئة من املباين يف بلدة جيغو 
�سور  واأظ���ه���رت  ل��ل��ت��دم��ري،  تعر�ست 
بثها التلفزيون ال�سيني احلكومي اأن 
اأنقا�س.وتهدم  اإىل  حتولت  ال�سوارع 

العديد من املدار�س.

اكرث من الف �سخ�ص ح�سيلة القتلى 
يف زلزال ال�سن

�سول / رويرتز
انها  ال�سبت  ام�����س  ال�سمالية  ك��وري��ا  نفت 
اجلنوبية  الكورية  للبحرية  �سفينة  اغرقت 
بن  عليها  املتنازع  البحرية  احل���دود  ق��رب 
املا�سي.وثارت  ال�����س��ه��ر  اواخ����ر  ال��ب��ل��دي��ن 
باأن  اجلنوبية  كوريا  يف  متزايدة  تكهنات 
ال�سفينة ا�سيبت بطوربيد كوري �سمايل مما 
ادى اىل مقتل 46 بحارا واأثار خماوف من 
ن�سوب �سراع بن اجلانبن.واتهمت وكالة 
االنباء املركزية الكورية ال�سمالية احلكومة 

املحافظة يف �سول مبحاولة القاء اللوم على 
قبل  م��رتاج��ع  دع��م  حل�سد  املنعزلة  جارتها 
انتخابات حملية مقررة يف ال�سطر الكوري 
اجلنوبي يف يونيو حزيران.ونقلت الوكالة 
كوريا  »الن  ق��ول��ه  ع�����س��ك��ري  م�����س��وؤول  ع��ن 
�سبب احلادث  ت�ستطيع حتديد  ال  اجلنوبية 
لنا...  تن�سبه  كي  االع��الم  و�سائل  ت�ستخدم 
وحتاول تلفيق �سبب احلادث.«واأ�ساف »هذا 
الدميقراطية  كوريا  جمهورية  �سد  خمطط 
يحاولون  وهم  ال�سمالية(  )كوريا  ال�سعبية 

كوريا  �سدها.«وقالت  دويل  توافق  حتقيق 
حطام  م��ن  بع�سا  انت�سلت  التي  اجلنوبية 
انفجار  �سببه  ك���ان  االغ����راق  ان  ال�سفينة 
خارجي.ويحاول حمققون من عدة دول من 
بينها الواليات املتحدة حتديد �سبب ان�سطار 
ال�سفينة )ت�سيونان( التي تزن 1200 طن اىل 
ن�سفن وغرقها.وقال وزير الدفاع يف كوريا 
اجلنوبية ال�سهر احلايل ان ال�سبب قد يكون 
اأ�سابع  وجه  مما  بطوربيد  ال�سفينة  ا�سابة 
ال�سمالية. ك��وري��ا  اىل  ال��ف��ور  على  االت��ه��ام 

ب��ال��ل��وم على  واأل��ق��ت و���س��ائ��ل اع���الم حملية 
كوريا ال�سمالية يف غياب اأي اأ�سباب اأخرى 
حمتملة لكن الت�سريحات الر�سمية الكورية 
قلة  ح��ذرا.وت��ت��وق��ع  اأك��ر  ج��اءت  اجلنوبية 
تخ�سى  -التي  اجلنوبية  كوريا  جتازف  اأن 
احلاق ال�سرر باقت�سادها يف ظل انتعا�سة- 
ب�سن عمل ع�سكري �سد كوريا ال�سمالية اذا 
اأغرقت  يانغ   بيونغ  اأن  التحقيقات  اأظهرت 
ال�سفينة  موؤخرة  �سول  ال�سفينة.وانت�سلت 
بقيتها  تنت�سل  اأن  وت��ت��وق��ع  اجل��م��ع��ة  ي���وم 

يف  حتقق  بينما  املقبلة  القليلة  االي��ام  خالل 
البحرية  الكوارث  اأ�سواأ  من  واحدة  اأ�سباب 
الكورية  احل��رب  انتهاء  منذ  ت�سهدها  التي 
التي ا�ستمرت من عام 1950 اىل عام 1953 
بوقف الطالق النار.وقال خرباء ان االغراق 
ال�سدا�سية  امل��ح��ادث��ات  ا�ستئناف  يعقد  ق��د 
برنامج  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اء  اىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
مقابل  ال�سمايل  الكوري  النووية  اال�سلحة 
ح�سول بيونغ يانغ  على م�ساعدات لتعزيز 

اقت�سادها املتداعي.

اجلنوبي��ة الكوري��ة  للبحري��ة  �سفين��ة  اغراقه��ا  تنف��ي  يان��غ   بيون��غ 

مقتل 20 �سخ�سا يف انفجارين مبركز 
لت�سجيل النازحن يف باك�ستان وار�سو / اف ب

يف  ك��ب��رية  �ساحة  يف  ال�سبت  ام�����س  ب���داأت   
وار�سو مرا�سم تكرمي 96 �سخ�سا قتلوا يف 
الرئي�س  فيهم  مبن  الرئا�سية  الطائرة  حتطم 
ليخ كات�سين�سكي وعدد من افراد النخبة يف 

البالد.
يف  البولندين  م��ن  االآالف  ع�����س��رات  وب���داأ 
القدمي  الو�سط  ق��رب  بيل�سود�سكي  �ساحة 
للعا�سمة البولندية قراءة مقاطع من اجنيل 

يوحنا.
اجرا�س  وقرعت  االن��ذار  �سفارات  واطلقت 
 8،56 ال�����س��اع��ة  ع��ن��د  ب��ول��ن��دا  يف  الكنائ�س 
�سقطت  الذي  الوقت  وهو  املحلي  بالتوقيت 
كانت  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��رة  امل��ا���س��ي  ال�سبت  ف��ي��ه 
 95 من  ووف��دا  كاتين�سكي  ليخ  الرئي�س  تقل 

�سخ�سا كانوا يرافقونه.
وياأتي هذا التجمع بينما يبدو ان �سلل حركة 
النقل اجلوي ميكن ان مينع قادة اجانب من 

ح�سور جنازة الرئي�س غدا االحد.
قرب  بيل�سود�سكي  �ساحة  يف  �ستبداأ  وظهرا 
قرب اجلندي املجهول مرا�سم خم�س�سة لكل 
متوجهن  كانوا  الذين  ال�سحايا  ه��وؤالء  من 
اىل غابة كاتن الحياء ذكرى 22 الف جندي 
بامر  قتلوا  االحتياط  من  معظمهم  بولندي 

من �ستالن يف 1940.
ال�سم�س  ا�سعة  تغمرها  التي  ال�ساحة  ويف 

البابا  فيه  اق��ام  ال��ذي  املكان  يف  مذبح  اقيم 
التاريخي  ق��دا���س��ه  ال��ث��اين  ب��ول�����س  ي��وح��ن��ا 
ال�سيوعية  بولندا  اىل  له  زي��ارة  اول  خ��الل 
ابي�س �سغري  يف 1979.وق��د و�سع �سليب 
كل  �سور  حتمل  �سوداء  لوحة  على  وب�سيط 

�سحايا الكارثة.
العا�سمة  و�سط  من  كبرية  منطقة  واغلقت 
يتدفق  ال�سباح  ال�����س��ري.وم��ن��ذ  ح��رك��ة  ام���ام 
بع�سهم  البالد  انحاء  جميع  من  البولنديون 
مالب�س  او  اجل��ب��ل��ي��ة  التقليدية  ب��ازي��ائ��ه��م 
العمل  ب��زات  او  ع�سر  ال�سابع  ال��ق��رن  نبالء 
ارقام  حتمل  قبعات  التالميذ  اعتمر  بينما 
غادر  انه  �سيلبور�سكي  يان  مدار�سهم.واكد 
مازوفيكا  او���س��رتوف  في�سالفا  زوج��ت��ه  م��ع 
»يجب  �سباحا.وقال  ال�سابعة  ال�ساعة  يف 
لنظهر  احلزينة  اللحظات  ه��ذه  نح�سر  ان 
امل�سيحية  قيمنا  لنا.  بالن�سبة  مهمة  القيم  ان 
�ساعة   16 ابنهما  انتظر  وال��وط��ن��ي��ة«.وق��د 
ليلقي نظرة على الرئي�س وزوجته الراحلن 
»كان  وال����ده  وق���ال  ال��رئ��ا���س��ي.  الق�سر  يف 
ف��خ��ورا ب��ح�����س��وره«.وت�����س��ه��د ال��ب��الد حركة 
الكارثة.  وق��وع  تلت  التي  تلك  مثل  ت�سامن 
اعدتها  ق��ط��ارات  خ�س�ست  ال�����س��ب��اح  ويف 
ال�سركة الوطنية ل�سكك احلديد للقادمن اىل 
بع�سها. جامعات  ا�ستاأجرت  وق��د  وار���س��و 

و�سيكرم احل�سد كال من ركاب الطائرة الذين 

كانوا متوجهن اىل غابة كاتن الحياء ذكرى 
من  بامر  قتلوا  ال��ذي��ن  البولندين  اجل��ن��ود 
�ستالن.وبن هوؤالء الرئي�س وزوجته ماريا 
و�سخ�سيات  اجلي�س  ارك��ان  هيئة  قادة  وكل 
ال�سيوعية  ���س��د  وم��ن��ا���س��ل��ن  امل��ق��اوم��ة  م��ن 
اللجنة  دين ورئي�س  ون��واب وزراء ورج��ال 
امل�سرف  ورئ��ي�����س  ال��ب��ول��ن��دي��ة  االومل���ب���ي���ة 
ومرتجمن  ع��ام��ة  و���س��خ�����س��ي��ات  امل���رك���زي 
جويات.ويفرت�س  وم�سيفات  ام��ن  ورج��ال 
ان ت�ستغرق هذه املرا�سم التي �سيقام خاللها 
قدا�س، اربع �ساعات يف �ساحة بيل�سود�سكي 
ال�ساعة  للتجمعات.ويف  االعتيادي  املكان 
وزوجته  الرئي�س  جثمانا  �سينقل   17،30
الق�سر  يف  امل�سجيان  كات�سين�سكا  م��اري��ا 
حيث  جون  �سانت  كاتدرائية  اىل  الرئا�سي 
�سيقام قدا�س عند ال�ساعة.ويفرت�س ان ينقل 
اجلثمانان اىل كراكوفيا بعد ذلك لت�سييعهما 
كبري  عدد  قدوم  عدم  احتمال  من  الرغم  على 
حركة  ا�سطراب  ب�سبب  االجانب  القادة  من 
النقل اجلوي يف اوروبا.وت�ستعد العا�سمة 
مليون  ح��ت��ى  ال�ستقبال  ل��ب��ول��ن��دا  ال�سابقة 
�سخ�س لت�سييع الرئي�س وزوجته الراحلن. 
لكن قدوم قادة اجانب امر لي�س موؤكدا ب�سبب 
التي  اجلوية  النقل  حركة  يف  اال�سطرابات 
القادمة  الربكاين  الرماد  �سحابة  عن  جنمت 

من اي�سلندا.

بولندا تكرم �سحايا الطائرة الرئا�سية   

ا�سالم اأباد / رويرتز
باأن 20 �سخ�سا على  باك�ستاين  �سرح م�سوؤول 
االقل قتلوا ام�س ال�سبت يف انفجارين وقعا يف 
مركز لت�سجيل النازحن ب�سبب هجوم للجي�س 
غرب  �سمال  يف  مت�سددين  على  الباك�ستاين 
البالد.وقال املفو�س املحلي خالد خان عمرزاي 
بالقرب من  انتحاريا  اأعقب تفجريا  انفجارا  ان 
الثاين  االنفجار  »ك��ان  واأ���س��اف  ك��وه��ات.  بلدة 
 300 نحو  اأن  م�سوؤولون  للغاية.«وذكر  مدمرا 
يف  اأ�سمائهم  لت�سجيل  م�سطفن  كانوا  �سخ�س 
اجلي�س  الهجومان.و�سن  وق��ع  عندما  امل��رك��ز 
مقاتلي  على  العمليات  من  �سل�سلة  الباك�ستاين 

�سلة  لهم  ال��ذي��ن  الباك�ستانية  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة 
باحلكومة  لالطاحة  وي�سعون  القاعدة  بتنظيم 
املتحدة. ال��والي��ات  تدعمها  التي  الباك�ستانية 
يف  �سنها  ال��ت��ي  العمليات  ان  اجلي�س  وي��ق��ول 
االون����ة االخ����رية مب��ن��اط��ق اأوراك������زاي وخيرب 
املت�سددين.  مئات  مقتل  ع��ن  اأ�سفرت  وك���ورام 
العدد. هذا  من  م�ستقل  ب�سكل  التاأكد  ميكن  وال 

ومتكن املت�سددون من الرد بهجمات على الرغم 
اأثارت  تفجريات  و�سنوا  اجلي�س  هجمات  من 
حليفة  باك�ستان  يف  اال�ستقرار  حول  ت�ساوؤالت 
اال�ستقرار  الر�ساء  امل�سعى  يف  املهمة  وا�سنطن 

يف افغان�ستان املجاورة.

ريكيافيك / اف ب
اعلن معهد االر�ساد اجلوية االي�سلندي ان الرياح �ست�ستمر على االرجح يف دفع 
�سحب رماد بركان اي�سلندي باجتاه اوروبا خالل االيام االربعة او اخلم�سة 
القادمة.وقال تيتور ارا�سون خبري االر�ساد املناوب يف املعهد لوكالة فران�س 
بر�س »�سي�ستمر اندفاع هذه ال�سحب باجتاه بريطانيا وا�سكندينافيا«.وا�ساف 
»هذه هي التوقعات العامة لاليام القادمة خالل اليومن القادمن وعلى االرجح 
لاليام االربعة او اخلم�سة القادمة«.وتفاقم �سلل حركة النقل اجلوي ال�سبت يف 
البلدان اجراء  العديد من  خمتلف مناطق �سرق اوروبا و�سمالها حيث مددت 

اغالق جماالتها اجلوية ب�سبب �سحابة هائلة من الغبار الربكاين .

الرياح تدفع 
الغبار الربكاين 
باجتاه اوروبا 
خلم�سة ايام مقبلة


