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ن��اف��ذة ع��ل��ى ال��ع��امل

كرة القدم ال�سيا�سية
حممد مزيد

زعماء منظمة تعاون يف �شنغهاي( ..ا.ف.ب)

 18دولة تخترب نظام حتذير مبكر من الت�سونامي
�سومطرة  /الوكاالت
�أجرت  18دولة مطلة على املحيط الهندي
ام����س م�ن��اورة م�شرتكة الختبار �أنظمة
�إن��ذار جديدة مهمتها التحذير املبكر من
وقوع الت�سونامي يف املنطقة.
وذكرت االنباء �إن املناورة �سوف حتاكي
ال��زل��زال ال��ذي �ضرب ال�ساحل ال�شمايل
ال�شرقي جلزيرة �سومطرة الإندوني�سية
يف ع��ام  ،2004و�أ� �س �ف��ر ع��ن مقتل ربع

مليون ن�سمة ن�صفهم يف مقاطعة �آت�شيه.
وي�ت��زام��ن توقيت اختبار ن�ظ��ام الإن ��ذار
اجلديد مع اليوم العاملي للحد من الكوارث
الطبيعية.
وت�شري االنباء �إىل �أن ذكريات الت�سونامي
ال ت��زال حا�ضرة يف عقول �سكان �آت�شيه
رغ ��م م� ��رور خ�م����س � �س �ن��وات� ،إذ متثل
ال �ف �ن��ادق وامل� �ن ��ازل ال �ت��ي ب�ن�ي��ت حديثا،
�شاهدا على الزلزال الذي بلغت قوته 9.2

اعتقال الزعيم االنف�صايل
البا�سكي اوتيغي يف ا�سبانيا
مدريد  /الوكاالت

ذك��رت م�صادر امنية ا�سبانية ام�س ان الزعيم االنف�صايل البا�سكي ارنالدو
اوتيغي قد اعتقل الثالثاء مع ثمانية نا�شطني �آخرين ي�شتبه يف حماولتهم "اعادة
ت�شكيل قيادة باتا�سونا" الذراع ال�سيا�سية املحظورة ملنظمة ايتا.
واعتقلت نا�شطة اخرى غري م�شبوهة يف االنتماء اىل الهيئة القيادية لباتا�سونا،
بينما كانت حتاول اخفاء وثائق ،ح�سبما اوردت وكالة فران�س بر�س.
ونقلت الوكالة عن م�صدر ق�ضائي ان اوتيغي واربعة نا�شطني بينهم ال�شخ�صية
التاريخية لالنف�صال البا�سكي زعيم نقابة ال.اي.ب��ي رافايل دييز او�سابياغا،
قد اعتقلوا يف �سان �سيبا�ستيان ببالد البا�سك يف مقر هذه النقابة حيث كانوا
يعقدون اجتماعا �سريا.
واو�ضحت وزارة الداخلية يف امل�ساء ان اربعة �آخرين "هم قياديون يف الي�سار
االنف�صايل" ،كانوا قد اعتقلوا ،اثنان يف ارن��اين ببالد البا�سك واث�ن��ان يف
بامبيلون بنافار.
وقد امر باالعتقال قا�ضي التحقيق يف مدريد بالتا�سار غارثون الذي ي�شتبه يف
ان ه�ؤالء النا�شطني حاولوا منذ بداية ال�سنة "اعادة تكوين قيادة باتا�سونا من
خالل التقيد بتعليمات ايتا" ،كما ذكر م�صدر ق�ضائي لفران�س بر�س.
وباتا�سونا حمظورة يف ا�سبانيا منذ  2003ب�سبب عالقاتها مع منظمة ايتا
امل�سلحة التي تعترب ذراعها ال�سيا�سية.
وقد تدخل عنا�صر ال�شرطة على اثر اجتماع �سري يف مقر نقابة ال.اي.بي ،حيث
كانت جترى عمليات تفتي�ش يف امل�ساء.

درج��ة على مقيا�س ري�خ�تر مت�سببا يف
�أمواج بحرية هائلة اكت�سحت يف طريقها
ال�شواطيء واجلزر ودمرت كل �شيء مرت
به .وترتكز اجلهود بعد هذه ال�سنوات يف
�ضمان ا�ستعداد �سكان �أندوي�سيا والدول
املجاورة ملواجهة كارثة مماثلة يف حال
تكرارها.
وت���ش��ارك  18دول��ة يف ال�ت��دري�ب��ات التي
ت��ه��دف الخ��ت��ب��ار م� ��دى ا� �س �ت �ع��داد ف��رق

الطوارئ وال�سكان ملواجهة الت�سونامي
يف ح��ال ح��دوث��ه ،حيث ترغب احلكومة
الإندوني�سية يف �أن يوفر نظام الإن��ذار
الفر�صة لتحذير مواطنيها خ�لال خم�س
دقائق من وقوع �أي هزة �أر�ضية يف �أعماق
املحيط .لكن اخلرباء يرون �إن هدفا كهذا
ل��ن يتحقق قبل ا�ستكمال تركيب جميع
التجهيزات اخلا�صة بنظام الإنذار.
وق��د ق��دم مانحون دول�ي��ون بينهم �أملانيا

وال�ي��اب��ان وال�صني معظم الأم���وال التي
ا��س�ت�خ��دم��ت يف ���ش��راء �أج� �ه ��زة النظام
اجلديد.
وم��ن � �ش ��أن اخ �ت �ب��ار ال �ن �ظ��ام اجل��دي��د �أن
يحدد ما �إذا كانت ال�سلطات الإندوني�سية
ق��د ا�ستخدمت �أم ��وال املانحني ب�صورة
جيدة ،وما �إذا كان ال�سكان املحليون على
�أهبة اال�ستعداد ملواجهة مواقف مماثلة
م�ستقبال.

كلنتون تخفق يف اقناعها

رو�سي��ا م��ا ت��زال تعار���ض فر���ض عقوب��ات عل��ى ايران
مو�سكو  /الوكاالت

ق��ال��ت ت�ق��اري��ر �صحفية ان وزي ��رة اخلارجية
االم��ري �ك �ي��ة ه� �ي�ل�اري ك�ل�ي�ن�ت��ون اخ �ف �ق��ت يف
احل�صول على تعهد من مو�سكو بفر�ض مزيد
من العقوبات على ايران خالل زيارتها لرو�سيا
ال�ث�لاث��اء ،لكنها ا� �ش��ادت بالتقدم يف جماالت
اخرى مثل نزع ال�سالح.
وكان م�س�ؤول امريكي بارز قال قبل املباحثات
ان كلينتون تريد ان تعرف اية "ا�شكال �ضغط
حمددة تكون رو�سيا م�ستعدة لالن�ضمام اليها"
فيها اذا ف�شلت امل �ح��ادث��ات م��ع اي� ��ران حول
برناجمها النووي.
واك� ��د وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة ال��رو� �س��ي �سريجي
الفروف ،يف م�ؤمتر �صحفي مع كلينتون ،على
موقف رو�سيا ب��ان احلديث عن عقوبات �ضد
ايران يف هذه املرحلة لن يكون مثمرا.
وقال "ينبغي على كل القوى ان تكون موجهة
نحو دعم املحادثات".
وو�صف م�س�ؤول امريكي يف وقت الحق موقف
اجلانب الرو�سي قائال" :انهم لي�سوا م�ستعدين

يف ه��ذا االط��ار للحديث ب�شكل حم��دد ع��ن اي
خطوات قد يرغبون يف اتخاذها".
وا�ضاف امل�س�ؤول ان اجلانب الرو�سي ف�ضل
مناق�شة اي��ة خ�ط��وات حمتملة �ضد اي��ران يف
اطار االمم املتحدة.
وا�صرت كلينتون اي�ضا على انها مل ت�سع اىل
طلب التزامات حمددة من مو�سكو ب�ش�أن ايران
وقالت انها اتفقت ونظريها الرو�سي على اتباع
النهج الدبلوما�سي يف التعامل مع ايران ب�ش�أن
برناجمها النووي.
وا�ضافت وزيرة اخلارجية االمريكية قائلة �إن
رو�سيا كانت متعاونة للغاية ،لكن الوقت مل
يحن لفر�ض مزيد من العقوبات على ايران.
و�شددت على ان ال�ش�أن االيراين ال يزال "ق�ضية
باعثة على القلق" ،م�ضيفة "نعتقد ان من حق
ايران احل�صول على طاقة �سلمية ولي�س ا�سلحة
نووية ورو�سيا توافقنا على ذلك".
وا� �ش��ارت كلينتون اىل ان ف��ر���ض امل��زي��د من
العقوبات قد يكون امرا "ال ميكن جتنبه" ،يف
حال ف�شل اجلولة احلالية من املفاو�ضات بني

ايران والدول الكربى.
وتقول تقارير �صحفية �إن كلينتون ف�شلت خالل
حمادثاتها يف العا�صمة الرو�سية يف احل�صول
على التزامات قوية حول �إيران.
من جانبه اعرب الفروف ،يف امل�ؤمتر ال�صحفي
م��ع ك�ل�ي�ن�ت��ون ،ع��ن حت�ف��ظ ب�ل�اده ع�ل��ى فر�ض
ع�ق��وب��ات ع�ل��ى اي���ران ع�ل��ى خلفية برناجمها
النووي.
وا�ضاف ان مو�سكو ووا�شنطن "متوافقتان "
حول الربنامج النووي االيراين ،م�ؤكدا ان ايا
من البلدين مل يطلب من الآخر اي �شىء ب�ش�أن
ايران.
واك ��د الف���روف ان م�ث��ل ه��ذا ال�ط�ل��ب �سيكون
�سخيفا الن "مواقفنا متوافقة".
ويقول مرا�سلون ان حتالفا دوليا ي�ضم االحتاد
االوروب � ��ي وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة رمب ��ا يتخذ
اج� ��راءات م�ن�ف��ردة جت��اه اي� ��ران ،اذا رف�ضت
رو�سيا وال�صني فر�ض امل��زي��د م��ن العقوبات
عليها.
وتعترب ت�صريحات كلينتون االخ�ي�رة ،حول

ب��ع��د م��ائ��ة ع����ام ..ال��رئ��ي�����س الأرم��ي��ن��ي ي���زور تركيا

انقرة  /الوكاالت

ي�شهد الرئي�سان الرتكي عبد الله جول
والأرميني �سريج �سرك�سيان مباراة
لكرة القدم بني فريقي بلديهما تقام
مب��دي�ن��ة ب��ور��ص��ة ال�ترك�ي��ة يف �إط��ار
الت�صفيات امل�ؤهلة لك�أ�س العامل لكرة
ال �ق��دم يف ج �ن��وب اف��ري�ق�ي��ا ال�صيف
املقبل.
وكان جول قد ح�ضر مباراة الذهاب
يف �أرمينيا يف العام املا�ضي .ويرى
املراقبون ان "دبلوما�سية كرة لقدم"
لها الف�ضل يف توقيع اتفاق يف نهاية
الأ�سبوع املا�ضي لتطبيع العالقات
وفتح احل��دود بني البلدين ف�ضال عن
زي��ارة الرئي�س الأرميني التاريخية

لرتكيا.
و� � �ش� ��ددت ال �� �س �ل �ط��ات ال�ت�رك��ي��ة يف
بور�صة �إج��راءات�ه��ا الأمنية حت�سبا
الح �ت �ج��اج��ات ال �ق��وم �ي�ين الأت� � ��راك
املعار�ضني للم�صاحلة مع �أرمينيا.
وك��ان وزي��ر اخلارجية الرتكي احمد
داود اغلو ونظريه االرمني اداورد
نالبدنيان قد وقعا ال�سبت على اتفاق
تاريخي لتطبيع العالقات بني تركيا
وارمينيا بعد حوايل قرن من العداء
بني اجلانبني.
وح�ضرت وزيرة اخلارجية االمريكية
هيالري كلينتون ونظريها الرو�سي
�سرجي الف��روف و الفرن�سي برينار
كو�شنري واملفو�ض الأعلى لل�ش�ؤون

تحليل اخباري

اكد العديد من زعماء القبائل من
الذين دعموا الرئي�س االفغاين
حميد كرزاي وخيبت �آمالهم
الفو�ضى التي اعقبت االنتخابات
انهم لن يعر�ضوا حياتهم جمددا
للخطر بامل�شاركة يف اقرتاع جديد.
فالتزوير وطول االنتظار العالن
فائز وعدم قدرة احلكومة على
توفري االمن احبطت زعماء
قبائل الب�شتون يف واليتي قندهار
وهلمند اجلنوبيتني اللتني ت�شكالن
ركيزة الدعم لكرزاي.
وادىل االفغان با�صواتهم قبل نحو
�شهرين لكن نتيجة االنتخابات مل
تعلن حتى االن.
وقال �صدر الدين خان احد زعماء
القبائل يف قندهار لوكالة فران�س
بر�س "لن ن�شارك يف جولة ثانية اذا
نظمت".

لعب ��ة كرة الق ��دم  ،ه ��ذه املرة ،ت ��ركل الع ��داء وال�ضغينة
لرتم ��ي بهما يف مزابل التاري ��خ لتجمع القلوب يف حفلة
تناف�سية كررها الزمان يف غري مرة.
�س�ؤالن ��ا ..ه ��ل متح ��و ه ��ذه "اللعب ��ة" �شوائ ��ب م ��ا علق
بالقل ��وب من الأحق ��اد؟ وما ا�ستمر�أت ��ه العقول من ثقافة
الكراهة ؟
يبدو ال�س�ؤال حماولة كتاب ��ة يف ال�ش�أن الريا�ضي ،ولكن
مه�ل ً�ا  ،فالق�ضي ��ة الكروية التي نطرحه ��ا تخت�ص باللعبة
ال�ساخن ��ة التي يلعبه ��ا فريقا منتخ ��ب �أرمينيا ومنتخب
تركيا.
البلدان  ،وقعا قبل �أيام اتفاق ًا تاريخي ًا لتطبيع العالقات ،
بعد مئة عام من القطيعة والنفور والبغ�ضاء ،و�سبب ذلك
العداء يعود اىل ما ي�سمي ��ه الأرمن "بالإبادة اجلماعية"
التي قامت بها تركيا يف احلرب العاملية الأوىل.
ك ��رة القدم اليوم ،تب ��دد املائة عام م ��ن الكراهية ،فتجمع
الرئي�س�ي�ن الرتك ��ي عب ��د الل ��ه غ ��ول والأرمن ��ي �س�ي�رج
�سرك�سيان ،يف �أنقرة ،ك�إطار رمزي لركل التاريخ و�إلقائه
يف قمام ��ة ال�ضغائن ،وذلك �أثناء الزيارة التاريخية التي
يق ��وم بها الأخري اىل تركيا مل�شاه ��دة لعبة كرة القدم بني
فريقي البلدي ��ن يف الت�صفيات امل�ؤهلة لك�أ�س العامل التي
�ستجري يف جنوب �إفريقيا.
منظرو ال�سيا�سة يرون يف بادرة الرئي�س الأرمني لقطع
حبال العداء والبغ�ضاء �أثن ��اء ح�ضوره لعبة بكرة القدم
ب�ي�ن ب�ل�اده واجل ��ارة تركي ��ا ،بداي ��ة �صحيح ��ة لتج�سيد
االتف ��اق التاريخ ��ي الذي وقع يف زي ��ورخ الأحد املا�ضي
على �أر�ض الواقع.
والب ��د هنا من الق ��ول ان ما باعدت ��ه ال�سيا�سة واحلروب
تقرب ��ه "الريا�ضة" يف ع ��امل �أ�صبح ال يتحم ��ل املزيد من
الدم النازف يف �شوارع التاريخ.
يف ع ��ام  1986قرب ��ت كرة القدم قل ��وب �شعبني ودولتني
�أ�صابهم ��ا العط ��ب ف�ت�رة م ��ن الزم ��ن وهم ��ا الأرجنت�ي�ن
و�إنكل�ت�را فلعب ��ا كرة الق ��دم يف وقته ��ا يف املك�سيك وفاز
الأرجنتيني ��ون ( )1-2وا�ستطاعت تلك اللعبة من �إزاحة
جليد البغ�ضاء بينهما.
وم ��ن �شواهدن ��ا املحلية ،م ��ا ح�صل بني الع ��راق و�إيران
اذ بع ��د ثماين �سن ��وات من احل ��رب الدامي ��ة (�سنة -80
 )88والت ��ي راح �ضحيته ��ا مليون ان�سان م ��ن الطرفني ،
ج ��رت اي�ضا لعبة ك ��رة قدم بينهما يف ع ��ام � 1989ضمن
دورة ال�صداق ��ة وال�س�ل�ام  ،هذه اللعب ��ة جرت يف مالعب
الكويت وفاز بها الع ��راق ( ..)1-2وقال املحللون وقتها
 ،يف و�ص ��ف االبع ��اد النف�سية فيما تركته تل ��ك املباريات
عل ��ى ال�شعبني  ،بانها قد تك ��ون ا�ستهالال ل�سالم دائم بني
اجلارين العنيدين .
الآن الأرمينيون والأتراك يطوون �صفحة الـ ( )100عام
م ��ن العداء بلعبة كرة قدم �سيف ��وز بها ال�شعبان وحدهما
ح�صر ًا ،وال يكون هناك فائز او خا�سر كما هو ال�ش�أن يف
كل لعب كرة الق ��دم ،وذلك لأن منطق الريا�ضة ال�سيا�سية
يحت ��م ان تنت�ص ��ر ال�شع ��وب عل ��ى �ضغائنه ��ا .ولي� ��س
العك�س.

اخل��ارج �ي��ة يف االحت� ��اد الأوروب � ��ي
خافري �سوالنا.
ومبوجب االتفاق تطبع العالقات بني
البلدين بعد ح��وايل ق��رن من العداء
بني االرمن واالتراك.
كما ين�ص االتفاق على اقامة عالقات
دبلوما�سية بني البلدين وفتح احلدود
بينهما .و�سيكون على برملاين البلدين
�إقرار الإتفاق حتى ي�صبح نافذا.
وق��د خ��رج��ت م�ظ��اه��رات يف ارمينيا
� �ش��ارك فيها االالف اح�ت�ج��اج��ا على
االتفاق حيث قال كثري من املتظاهرين
ان االتفاق ال يعالج ب�شكل كامل مقتل
مئات االالف من االرمن عام .1915
و�صعد املتظاهرون �إىل ن�صب تذكاري

ع �ل��ى �إح � ��دى ال��ت�ل�ال يف العا�صمة
ي��ري�ف��ان �أق �ي��م ل�ل�أرم��ن ال��ذي��ن قتلوا
على يد القوات العثمانية يف احلرب
العاملية الأوىل.
وق��د حمل املتظاهرون الف�ت��ات كتب
عليها "ال تنازل للأتراك".
ك �م��ا ت �ظ��اه��ر ع� ��دد م ��ن االرم� � ��ن يف
ال�ع��وا��ص��م االوروب��ي��ة ��ض��د االتفاق
خالل جولة للرئي�س االرميني �سريج
�سركي�سيان يف العوا�صم االوروبية
وو�صفوا �سركي�سيان باخلائن.
كما تعار�ض االو�ساط القومية الرتكية
هذا االتفاق وت��رى يف ت�شكيل جلنة
م�شرتكة لدرا�سة الوثائق اخلا�صة
مب��رح �ل��ة احل � ��رب ال �ع��امل �ي��ة االوىل

مبوجب االتفاق تنازال الرمينيا.
ي��ذك��ر ان م��ا ي �ق��ارب مليونا ون�صف
مليون ارميني قتلوا خ�لال احلرب
ال �ع��امل �ي��ة االوىل ومت ت�ه�ج�ير بقية
االرمن الذين كانوا يعي�شون يف ظل
ال�سلطنة العثمانية يف اواخر ايامها.
وي�سود التوتر بني االت��راك واالرمن
م�ن��ذ ذل��ك احل�ي�ن اذ ي��رى االرم���ن ان
تركيا م�س�ؤولة عن هذه املجازر.
وي�ط��ال��ب الأرم� ��ن تركيا باالعرتاف
ب��ارت�ك��اب جم��زرة بحقهم لكن تركيا
تقول �إن الأرمن قتلوا �ضمن من قتلوا
خالل قتال القوات العثمانية للجيو�ش
الربيطانية والفرن�سية والرو�سية
وقمعها انتفا�ضات يف العامل العربي.

توقيت العقوبات على اي ��ران ،غ�ير متوافقة
متاما مع حتذير اطلقته الأح��د ب��أن العامل لن
"ينتظر �إىل ما ال نهاية" للح�صول على دليل
بان ايران ال تنتج ا�سلحة نووية.
لكن لغة التهديد االمريكية الي��ران ج��اءت من
وا��ش�ن�ط��ن ع�ل��ى ل���س��ان م�ت�ح��دث ب��ا��س��م وزارة
اخلارجية االمريكية.
اذ ا�شارت الواليات املتحدة اىل نقاط �ضعف يف
االقت�صاد االيراين اعتربتها "ح�سا�سة" حيال
عقوبات جديدة حمتملة.
وقال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية االمريكية
فيليب كراويل ان "االقت�صاد االيراين يعاين من
نقاط �ضعف ونعتقد انه ال يزال ممكنا ممار�سة
مزيد من ال�ضغوط اذا رف�ضت اي��ران معاجلة
امل���س��ائ��ل امل �ث�يرة للقلق  ...ب���ش��أن تطلعاتها
النووية".
وا�ضاف كراويل "�صحيح القول ان الواليات
املتحدة ورو�سيا وال�صني تنظر اىل م�س�ألة
فر�ض عقوبات من وجهات نظر خمتلفة بع�ض
ال�شىء".

اال ان ك��راويل ا��ش��ار اىل "اجماع" جمموعة
ال�ست (امل��ان�ي��ا وال���ص�ين وال��والي��ات املتحدة
وفرن�سا وبريطانيا ورو��س�ي��ا) على املطالبة
ب��اح��راز ت�ق��دم م��ن ج��ان��ب اي ��ران بعد اجتماع
جنيف مطلع ال�شهر اجلاري.
واو�ضح ك��راويل ان عملية التفاو�ض "لي�ست
مفتوحة اىل ما ال نهاية .ويتعني على ايران ان
تطرح اوراقها على الطاولة".
ويف جمال اخر ا�شادت هيالري كلينتون يف
مو�سكو باملناق�شات "ال�شاملة واملثمرة للغاية"
مع نظريها الرو�سي �سريجي الفروف قائلة انها
دليل جديد على "اعادة �ضبط ايقاع" العالقات
االمريكية الرو�سية التي كانت غري م�ستقرة يف
ال�سابق.
وقالت "ا�شعر بارتياح بالغ للغاية ب�ش�أن ما
يو�صف باعادة �ضبط االيقاع".
وقال الفروف ان املفاو�ضني االمريكيني والرو�س
حققوا "تقدما مهما" يف املحادثات بخ�صو�ص
ات�ف��اق ثنائي جديد خلف�ض خمزوناتهما من
اال�سلحة النووية اال�سرتاتيجية.

كوريا ال�شمالية ت�أ�سف النهيار �سد مائي
�أودى بحياة �ستة جنوبيني
�سيئول /الوكاالت

ابدت كوريا ال�شمالية االربعاء ا�سفها بعد �شهر على انهيار
�سد مائي ادى اىل في�ضان كبري يف اجلنوب كما ومقتل �ستة
كوريني جنوبيني بح�سب ما اف��اد مرا�سل وكالة يونهاب
الكورية اجلنوبية.
وكانت �سيئول اتهمت كوريا ال�شمالية بانها ت�سببت عمدا
بهذا الت�سرب الذي ادى اىل في�ضانات يف اجلنوب بداية
ايلول .واعربت بيونغ يانغ عن ا�سفها خالل اجتماع مع
وفد جنوبي يف كاي�سونغ ،وهو جممع �صناعي حدودي،
متوله كوريا اجلنوبية ،بح�سب ما نقلت وكالة يونهاب عن
م�س�ؤول يف وزارة التوحيد الكورية اجلنوبية.
وا� �ض��اف امل �� �س ��ؤول ال ��ذي رف����ض الك�شف ع��ن هويته ان

"ال�شمال ابدى ا�سفه وتعازيه احلارة" لعائالت ال�ضحايا،
وتابع "بالنظر اىل ال�سياق العام ،نحن نعترب هذا االمر
اعتذارا" .وكان في�ضان كبري للمياه ( 40مليون مرت مكعب
بح�سب تقديرات اجلنوب) عند �سد يقع يف كوريا ال�شمالية
ادى اىل ارتفاع من�سوب مياه نهر اميجني عند احلدود بني
البلدين .وادى االرت�ف��اع املفاجئ يف م�ستوى املياه اىل
مقتل �ستة ا�شخا�ص ،واختفاء ثالثة اخرين من بينهم طفل
عمره ثماين �سنوات.
و�سي�ستتبع ل�ق��اء االرب �ع��اء بجولة ثانية م��ن املحادثات
ي��وم اجلمعة ح��ول ق�ضايا ان�سانية ،من بينها برنامج مل
�شمل العائالت الكورية التي �شرذمتها احلرب بني 1950
و.1953

حلفاء كرزاي القبليون �أكدوا عدم املجازفة بحياتهم من �أجل االنتخابات جمددا
قندهار /الوكاالت
وا� �ض��اف "ال نفع يف ان ن��واج��ه م��رة اخ��رى خطر برت
ا�صابعنا ور�ؤو�سنا وان ميوت رجال �شرطتنا وجنودنا.
ال كرزاي وال عبد الله ي�ستحق حياة اطفالنا".
واع �م��ال ال�ع�ن��ف ال�ت��ي ن�ف��ذه��ا م�سلحو ط��ال �ب��ان ،ومنها
الهجمات بالقذائف على مكاتب االق�تراع وبرت اال�صابع
املدموغة باحلرب بعد االق�ت�راع ،جعلت ن�سبة امل�شاركة
ادنى من  40باملئة على م�ستوى البالد وخم�سة باملئة يف
قندهار وهلمند.
وك ��رزاي ال��ذي يقول ان التقديرات ب��ان  30باملئة من
اال�صوات مزورة "ملفقة بالكامل" ،يت�صدر النتائج االولية
بح�صوله على نحو  55باملئة من اال�صوات .ويحتاج اىل
 50باملئة زائد �صوتا واحدا العالنه الفائز.
وح�صل مناف�سه الرئي�سي عبد الله عبد الله على نحو 28
باملئة.
وفيما تقوم ال�سلطات بالتحقيق يف �شكاوى بالتزوير بعد
اعادة فرز نحو  345من ال�صناديق امل�شكوك بها بد�أ �صرب

االفغان ينفد .وج��رت التح�ضريات جلولة اخ��رى يقول
اخلرباء انها ينبغي ان تنظم ب�سرعة قبل ت�ساقط الثلوج
وتعذر الو�صول اىل اي منطقة.
ويفرت�ض ان تعلن اللجنة االنتخابية امل�ستقلة يف غ�ضون
اي��ام ق��رارا حول ما اذا كان من ال�ضروري اج��راء جولة
ثانية او فوز كرزاي بوالية ثانية من خم�سة �سنوات.
و�سيتم االعالن عن جولة ثانية اذا بلغت ن�سبة اال�صوات
ال�ت��ي ح�صل عليها ك ��رزاي اق��ل م��ن خم�سني باملئة مع
ا�ستمرار الت�سا�ؤالت حول جدوى انتخابات جديدة.
وق��ال خون�شازاي ،اح��د االعيان يف هلمند ان "ال�شعب
االفغاين لن يواجه املخاطر نف�سها جمددا خ�صو�صا يف
�ضوء عمليات التزوير التي ت�ؤكد ان اال�صوات اال�صلية
مل يتم احرتامها واعطا�ؤها اي قيمة".
وقال ا�سد الله وهو احد زعماء القبائل يف منطقة ناد علي
ان � 1800شخ�صا �صوتوا يف هذه املنطقة لكن االرقام
الر�سمية تظهر م�شاركة عدة �آالف.
وا�ضاف ان "جولة ثانية لن تخدم البالد وال ال�شعب ،ولن

جتعل ال�شعب يثق يف العملية االنتخابية و�ست�ضعف
احلكومة االفغانية بن�سبة اكرب".
ويلقي بع�ض زع�م��اء القبائل امل�س�ؤولية على املجتمع
ال��دويل يف ع��دم ت�أمني انتخابات نزيهة وي�شريون يف
ذلك اىل جدل ي�شغل االمم املتحدة التي قدمت الدعم املايل
للعملية االنتخابية وا�ضطرها ال�شهر املا�ضي اىل اقالة
نائب ممثلها اخلا�ص بيرت غالربايث.
وغالربايث الذي جاءت اقالته بعد خالف مع رئي�سه كاي
ايدي حول طريقة التعاطي مع التزوير ،قال ل�شبكة �سي
ان ان الثالثاء انه يعتقد ان التحقيق يف مزاعم التزوير
�ستخف�ض ن�سبة اال�صوات التي ح�صل عليها كرزاي اىل
ما دون  50باملئة.
وا�ضاف ان "هناك م�س�ألة ما اذا كان كرزاي �سيقبل بذلك
القرار وما اذا كانت اللجنة امل�ستقلة لالنتخابات وهي
لي�ست م�ستقلة بل هيئة م�ؤيدة لكرزاي� ،ستقبل بهذا القرار
اي�ضا" .وقال "اذا مل يوافقوا فان االزمة ال�سيا�سية يف
افغان�ستان التي احلقت الكثري من االذى ملجمل العملية

هناك� ،ست�صبح اكرب".
وق��ال غالربايث ان ا�ستقالة اح��د اع�ضاء اللجنة التي
حتقق يف �شكاوى التزوير والبالغ عدد افرادها خم�سة،
كانت ا�شارة اىل ان الن�سبة التي ح�صل عليها كرزاي قد
ترتاجع اىل ما دون اخلم�سني باملئة.
وا�ستقال القا�ضي يف املحكمة العليا االفغانية مولوي
م�صطفى ب��ري�ك��ازي ايل يعتقد ان��ه م�ق��رب م��ن ك��رزاي،
االثنني ب�سبب "تدخل اجنبي" يف اللجنة االنتخابية.
وت�ضم اللجنة افغانيني اثنني.
وم��ع الت�شكيك الوا�سع ب�شرعية االدارة القادمة يقول
حفيظ الله خ��ان ( 60عما) اح��د اعيان قندهار ان "اي
ف�ضول كان لدينا �سابقا حول من �سيكون رئي�سنا اجلديد
قد مات يف قلوبنا".
وا� �ض��اف "ال ف��رق لدينا االن اي��ا ك��ان ال�شخ�ص الذي
�سيعلنوه .تعلمنا جميعا من هذه االنتخابات ان �سيكون
هناك دائما تزوير يف االنتخابات ،وايا كان يف ال�سلطة
�سيقوم بالتزوير".

