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الإعالن عن فقدان  10جنود
باك�ستانيني اثر كمني لطالبان
بي�شاور  /اف ب

اع �ل��ن م �� �س ��ؤول��ون اداري � ��ون حمليون
باك�ستانيون عن ع�شرة جنود مفقودين
اث��ر ه�ج��وم �شنه عنا�صر م��ن طالبان
على قافلتهم االربعاء يف منطقة قبلية
�شمال غ��رب ال �ب�لاد .وق ��ال اجم��د علي
خ��ان امل �� �س ��ؤول ال��رف�ي��ع امل���س�ت��وى يف
االدارة املحلية يف ات�صال هاتفي مع
وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س "هاجم طالبان
قافلة من  52جنديا من حر�س احلدود
�صباح االرب�ع��اء يف منطقة غ��امن �شاه
يف اقليم مهمند القبلي" اح��د معاقل
طالبان باك�ستان حلفاء القاعدة قرب
احل � ��دود م ��ع اف �غ��ان �� �س �ت��ان .وا� �ض��اف
"عاودنا االت�صال باربعني منهم وعرث
على جثتي اثنني �آخرين واعترب ع�شرة
�آخرون مفقودين".
وق���ال ر� �س��ول خ ��ان امل �� �س ��ؤول الآخ ��ر

يف االق�ل�ي��م "يبدو ان�ه��م ت�شتتوا بعد
الهجوم" م�ؤكدا من جانبه فقدان ع�شرة
جنود .وقتل ع�شرة متمردين ا�سالميني
ب �� �ص��واري��خ اط�ل�ق�ت�ه��ا م��روح �ي��ة قتال
تدخلت لدعم القافلة اثر الكمني ،بح�سب
ما افاد اجمد علي خان.
وت�ع�ت�بر امل �ن��اط��ق ال�ق�ب�ل�ي��ة احل��دودي��ة
م��ع افغان�ستان معقال ج��دي��دا للقاعدة
وطالبان االفغان الذين اتخذوها قاعدة
خلفية مدعومني بطالبان باك�ستان.
و� �ش��ن اجل �ي ����ش ال�ب��اك���س�ت��اين يف 17
ت�شرين االول هجوما بريا على اقليم
جنوب وزير�ستان القبلي معقل حركة
طالبان باك�ستان التي بايعت القاعدة
ونفذ انتحاريوها معظم االعتداءات
التي ت�شهدها باك�ستان وخلفت نحو
 2500قتيال يف البالد منذ متوز/يوليو
.2007

االحتاد الأوروبي يعقد قمة
ا�ستثنائية حل�سم التعيينات
�ستوكهومل /الوكاالت

طابور من الن�ساء بانتظار م�ساعدات الأمم املتحدة من احلبوب�( ..أ .ف .ب)

وا�شنطن تبحث �أربعة خيارات يف �أفغان�ستان
وا�شنطن /اف ب

اع�ل��ن ال�ب�ي��ت االب�ي����ض ان الرئي�س
االم�يرك��ي ب� ��اراك اوب��ام��ا ق��د بحث
ام ����س االرب � �ع� ��اء م ��ع م�ست�شاريه
ارب� �ع ��ة خ� �ي ��ارات خم�ت�ل�ف��ة تت�صل
با�سرتاتيجيته الع�سكرية اجلديدة
واحتمال ار�سال قوات ا�ضافية اىل
افغان�ستان.
و� �س �ي �ج �ت �م��ع اوب� ��ام� ��ا جم� � ��ددا مع
كبار �ضباط اجلي�ش وم�ست�شاريه
الرئي�سيني ل�لام��ن القومي قبل ان
يتخذ ق��راره املرتقب يف �شان حجم
ال�ق��وات الع�سكرية املطلوب حل�سم
احلرب التي دخلت عامها التا�سع يف
افغان�ستان.
وقال روبرت غيب�س املتحدث با�سم
اوباما على منت الطائرة الرئا�سية
" اي��ر ف��ور���س وان" ال�ت��ي كانت
تقل الرئي�س اىل تك�سا�س حل�ضور
مرا�سم تكرمي �ضحايا اط�لاق النار
يف قاعدة فورت هود الع�سكرية ان
"الرئي�س �سيبحث ال�ي��وم ( ام�س
) ارب�ع��ة خ�ي��ارات م��ع فريقه لالمن
القومي".
ونفى غيب�س املعلومات والت�سريبات
التي ت�ضاعفت يف االي ��ام االخرية

واوح��ت ب��ان اوباما ق��رر ار�سال ما
بني  34الفا و 40الف جندي ا�ضايف
تلبية لطلب ق��ائ��د ال �ق��وات الدولية
يف افغان�ستان اجل�ن�رال �ستانلي
ماكري�ستال.
وق ��ال امل �ت �ح��دث "كل م��ن ي ��ؤك��د ان
الرئي�س اتخذ قرارا لي�س لديه ،بكل
��ص��دق ،ادن��ى ف�ك��رة عما ي�ج��ري من
مناق�شات" ،م�شددا على ان اوباما
"مل يتخذ قرارا بعد".
ول��ن يعلن اوب��ام��ا ق ��راره يف �شان
افغان�ستان قبل  19ت�شرين الثاين/
نوفمرب ،موعد عودته من جولة يف
ا�سيا ،فيما يقول البيت االبي�ض ان
عملية مراجعة اال�سرتاتيجية يف
مرحلة "مف�صلية".
وذك� � � ��رت جم� �م ��وع ��ة م��اك�لات �� �ش��ي
االع�لام �ي��ة يف ن�ه��اي��ة اال� �س �ب��وع ان
اوباما يعتزم ار�سال تعزيزات من
 30الف جندي اىل افغان�ستان فيما
اف��ادت �شبكة "�سي بي ا�س" م�ساء
االثنني انه قرر ن�شر حواىل اربعني
الف ع�سكري ا�ضايف ،بدون ان حتدد
اي من و�سيلتي االعالم م�صادرها.
وق��ال غيب�س "امر طريف ان نرى
�شخ�صا او جمموعة من اال�شخا�ص

تقرر انها تعرف ما يعرفه الرئي�س
وحده".
وت��اب��ع "هذا يبقيني منهمكا ومن
الطريف بطريقة ما ان نرى تقريرين
متناق�ضني يعر�ضان ب�صورة �شبه
متزامنة".
وي �� �ش��دد ال �ب �ي��ت االب �ي ����ض ع �ل��ى ان
م �� �س �ت��وى ال � �ق� ��وات ل �ي ����س �سوى
واح��دا من العوامل التي تدخل يف
ح�سابات اوب��ام��ا يف اط��ار مراجعة
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة االم�ي�رك� �ي���ة يف
افغان�ستان وباك�ستان املجاورة.
وط� ��ال� ��ب اجل� �ن ��رال م��اك��ري �� �س �ت��ال
بع�شرات االف اجل�ن��ود اال�ضافيني
للت�صدي حلركة طالبان واملجموعات
امل�سلحة التابعة للقاعدة.
وعر�ض عدة خيارات على الرئي�س
بينها طلب ار�سال تعزيزات عديدها
ث �م��ان��ون ال ��ف ج �ن��دي ،و�آخ� ��ر على
ارب��ع�ي�ن ال ��ف ج �ن��دي وث��ال��ث على
ع�شرين الفا ،بح�سب و�سائل االعالم
االمريكية.
وينت�شر حاليا ما يزيد عن مئة الف
جندي اجنبي يف افغان�ستان بقيادة
احللف االطل�سي بينهم ح��واىل 68
الف جندي امريكي.

منظمة �أطباء بال حدود تعتزم خف�ض عديد
فرقها يف ت�شاد
باري�س /اف ب

تعتزم منظمة اطباء بال ح��دود غري احلكومية خف�ض عديد
فرقها العاملة يف ت�شاد وذلك اثر خطف عامل ان�ساين فرن�سي
تابع لل�صليب االحمر الدويل يف هذا البلد ،على ما اعلن احد
م�س�ؤويل املنظمة .وقال مي�شال ال�شاريتيه م�س�ؤول عمليات
املنظمة يف ت�شاد ومقره بباري�س لوكالة فران�س بر�س "بعد

عملية اخلطف اجلديدة عززنا اليقظة ونعتزم خف�ضا �آخر
لفرقنا التي ت�ضم ثمانية كوادر بينهم اربعة دوليون ،العاملني
يف م�شروع على ط��ول احل��دود ال�شرقية" .وك��ان م�سلحون
خطفوا خطف ل��وران موري�س م�ساء االث�ن�ين م�سلحني يف
�شرق البالد قرب احلدود مع ال�سودان ،بح�سب اللجنة الدولية
لل�صليب االحمر التي قررت تعليق ان�شطتها يف املنطقة.

�سيئول "تت�أهب" ملواجهة بيونغ يانغ بعد احلادث البحري
�سيئول /الوكاالت

ار� �س �ل��ت ك��وري��ا ال�شمالية ام ����س االرب �ع��اء
�سفينتني ح��رب�ي�ت�ين ج��دي��دت�ين اىل البحر
اال�صفر ملراقبة حدودها مع كوريا ال�شمالية
غ��داة وق��وع ح��ادث بحري يف ه��ذه املنطقة
احل�سا�سة ،على ما افادت م�صادر ع�سكرية.
واو� �ض �ح��ت امل �� �ص��ادر ان ار���س��ال �سفينتي
ال��دوري��ات يهدف اىل "زيادة الت�أهب" عند
ه��ذه احل���دود امل �ت �ن��ازع عليها ال�ت��ي �شهدت
العديد من االحداث منذ ع�شر �سنوات.
ورف�ضت وزارة ال��دف��اع الكورية اجلنوبية
التعليق على العملية اجلارية.
ودارت مواجهة بني الكوريتني الثالثاء يف
البحر اال��ص�ف��ر ه��ي االوىل م��ن نوعها منذ
�سبع �سنوات و�سبقت بقليل زي��ارة للرئي�س
االمريكي باراك اوباما اىل �سيئول.
واك ��دت ال�سلطات ال�ك��وري��ة اجلنوبية انها

ريو دي جانريو /اف ب

ادى عطل غري م�سبوق يف �سد ايتايبو الربازيلي
لتوليد الكهرباء وال ��ذي ت�شارك ب��اراغ��واي يف
ادارته ،اىل انقطاع التيار م�ساء الثالثاء عن كربى
مدن الربازيل ويف طليعتها �ساو باولو وريو دي
جانريو.
وانقطع التيار بعيد ال�ساعة  00,15( 22,15تغ)
ف�شل ق�سما كبريا من والي��ات �ساو باولو وريو
ومينا�س جرياي�س (جنوب �شرق) وماتو غرو�سو
دو � �س��ول (ج �ن��وب غ� ��رب) وغ��وي��ا���س (و� �س��ط)
وا��س�ب�يري�ت��و �سانتو (ج �ن��وب � �ش��رق) واملنطقة
الفدرالية املحيطة بالعا�صمة برازيليا .وطاول
انقطاع الكهرباء حواىل خم�سني مليون ن�سمة اي
ربع �سكان الربازيل ( 195مليون ن�سمة) ،بح�سب

احل �ق��ت ا���ض��رارا ج�سيمة ب�سفينة كورية
�شمالية ع�برت احل��دود البحرية وجتاهلت
الطلقات التحذيرية.
وت� �ب ��ادل ��ت ال ��دول� �ت ��ان االت� �ه ��ام ��ات بتحمل
م�س�ؤولية اط�لاق النار ال��ذي ادى اىل مقتل
احد اع�ضاء الطاقم الكوري ال�شمايل وا�صابة
ثالثة اخرين بجروح ،وفق ما نقلت ال�صحف
عن م�صادر ع�سكرية كورية جنوبية.
ومل تعرتف كوريا ال�شمالية ابدا بهذه احلدود
البحرية بني البلدين اللذين ال يزاالن نظريا
يف حالة ح��رب ب�سبب ع��دم توقيع معاهدة
��س�لام بينهما تنهي ح��رب .1953-1950
وا�صبحت هذه املنطقة مو�ضع مناو�شات بني
الكوريتني.
ومنذ  1999خلفت هذه املناو�شات ع�شرات
القتلى يف ه��ذه املنطقة التي قتل فيها �ستة
من عنا�صر البحرية الكورية اجلنوبية يف

حزيران/يونيو .2002
واعترب بع�ض اخلرباء ان النظام ال�شيوعي
ال�ك��وري ال�شمايل قد يكون ي�سعى لت�شديد
�ضغوطه قبل ا�سبوع من زي��ارة اوباما اىل
�سيئول ويف وقت باتت املفاو�ضات ال�سدا�سية
حول برناجمه النووي متعرثة.
وق��ال ب��اي��ك �سونغ ج��و م��ن املعهد الكوري
للتحليالت الدفاعية لوكالة فران�س بر�س ان
"عملية التوغل قد يكون خطط لها لت�صعيد
التوتر".
واعلنت وزيرة اخلارجية االمريكية هيالري
كلينتون االربعاء يف �سنغافورة ان احلادث
ال �ب �ح��ري ب�ي�ن ال �ك��وري �ت�ين ل ��ن ي� ��ؤث ��ر على
زي��ارة مقررة ملوفد امريكي اىل بيونغ يانغ
ال�ستئناف احلوار حول نزع ال�سالح النووي
لهذا البلد.
وق��ال��ت ك�ل�ي�ن�ت��ون خ�ل�ال م���ؤمت��ر �صحايف

على هام�ش املنتدى االقت�صادي ب�ين ا�سيا
واملحيط ال�ه��ادئ (اب�ي��ك) "نامل بالطبع اال
يتفاقم الو�ضع و�إننا مطمئنون اىل الهدوء
يف ردود الفعل حتى االن".
وت��ده��ورت العالقات بني الكوريتني ب�شكل
م �ل �ح��وظ م �ن��ذ و�� �ص ��ول ال��رئ �ي ����س ال �ك��وري
اجل�ن��وب��ي يل م�ي��ون��غ ب��اك اىل ال�سلطة يف
�شباط  ،2008وهو من ان�صار اعتماد نهج
مت�صلب حيال كوريا ال�شمالية.
وازدادت حدة التوتر منذ قيام بيونغ يانغ
يف  25ايار بتجربتها النووية الثانية التي
دانتها االمم املتحدة ،واعالنها انها مل تعد
ملزمة بهدنة  1953التي انهت احل��رب بني
الكوريتني.
ويف مطلع ت�شرين االول ا�شرتطت كوريا
ال�شمالية ال�ستئناف املفاو�ضات ان ت�سبقها
حمادثات ثنائية مع الواليات املتحدة.

�إعــ��دام القنا���ص الــ��ذي روع وا�ش��ـــنطن ع��ام 2002
وا�شنطن /الوكاالت

اعلن متحدث با�سم م�صلحة ال�سجون ان جون �آل��ن حممد
الذي عرف عامليا عام  2002با�سم "قنا�ص وا�شنطن" بعد ان
روع العا�صمة االمريكية بقتله ع�شرة ا�شخا�ص خالل ثالثة
ا�سابيع ،اع��دم م�ساء الثالثاء باحلقنة القاتلة يف فرجينيا
(�شرق).
وقال املتحدث الري تريلور بعد ت�أكيد وفاة حممد "مل ا�سمعه
يتفوه باية كلمة".
واعلنت وفاته عند ال�ساعة  02,11( 21,11تغ االربعاء) بعد
خم�س دقائق من حقنه بخليط مميت من املواد امام افراد من
ا�سر ال�ضحايا يف �سجن غرينزفيل.
ورف�ضت املحكمة العليا االثنني اخر ا�ستئناف تقدم به هذا
الرجل اال�سود البالغ من العمر  48عاما وال��ذي حكم عليه
باالعدام يف العام  2004يف فرجينيا القدامه على قتل عدد
من اال�شخا�ص بني  2و 22ت�شرين االول  2002يف منطقة
وا�شنطن.

انقطاع التيار الكهربائي يف كربى مدن الربازيل
اذاعة براندنيوز املحلية.
وق ��ال وزي ��ر ال�ط��اق��ة ال�برازي �ل��ي اد� �س��ون لوباو
خالل م�ؤمتر �صحايف ان "ايتايبو ا�صيبت ب�شلل
كامل".
وق��ال جا�سينتو ب��رن��ال امل�ت�ح��دث با�سم االدارة
الوطنية للكهرباء يف باراغواي "تعطل خطان يف
الوقت نف�سه ال�سباب ال تزال جمهولة" مو�ضحا
ان "الوحدات ال 18لتوليد الطاقة يف ايتايبو"
توقفت عن العمل.
وتراجع انتاج املحطة بحواىل  17الف ميغاواط
باالجمال.
ومل ي���س�ت�م��ر ال �ع �ط��ل � �س��وى ن���ص��ف � �س��اع��ة يف
باراغواي ،غري انه ادى يف الربازيل اىل �سل�سلة
من االعطال املتتالية وكان التيار ال يزال مقطوعا

دعت الرئا�سة ال�سويدية لالحتاد االوروب��ي لعقد قمة ا�ستثنائية يف  19ت�شرين
الثاين يف بروك�سل ملنح من�صبي الرئي�س ووزير اخلارجية اللذين مت ا�ستحداثهما،
على ما اعلنت متحدثة االربعاء .وقالت روبرتا الينيو�س املتحدثة با�سم رئي�س
ال��وزراء ال�سويدي فريدريك راينفلت لوكالة فران�س بر�س "�ستعقد قمة يف 19
ت�شرين الثاين/نوفمرب يف بروك�سل" ب�ش�أن املن�صبني اجلديدين اللذين ا�ستحدثتهما
معاهدة ل�شبونة .وتابعت ان "رئي�س ال��وزراء �سيبد�أ جولة ثانية من امل�شاورات
وي�أمل ان يكون بو�سعه تقدمي املر�شحني اخلمي�س املقبل".

كما رف�ض حاكم فرجينيا تيموثي كاين الثالثاء منحه العفو.
وقال حماميه جوناثان �شيلدون ان موكله مل ييد اي رد فعل
حني ابلغه هاتفيا االثنني بقرب اعدامه .وا�ضاف لل�صحفيني
ان اخلرب "مل يحرك فيه �ساكنا ،حتى انه مل يرد علي".
وتابع املحامي "انه يعاين من مر�ض عقلي خطري وهو لن
ي��ديل بخطاب اخ�ير مده�ش ول��ن يعرب ع��ن ال�ن��دم و�سيظل
ال�شخ�ص ذاته امل�صاب بالذهان الهذياين وعقدة اال�ضطهاد".
وكان حممد يختبىء يف �صندوق �سيارته ويطلق ر�صا�صة
واحدة ب�شكل ع�شوائي على �ضحاياه خارج املراكز التجارية
او امل��دار���س او حمطات ال��وق��ود .وقتل رج��ل يف وا�شنطن
و�ستة يف والي��ة مرييالند امل �ج��اورة وث�لاث��ة يف فرجينا.
وجرح ثالثة ا�شخا�ص اخرين.
وكان يقدم على جرائمه بالتواطوء مع �شريك هو يل بويد
مالفو ال��ذي ك��ان يبلغ م��ن العمر يف ذل��ك ال��وق��ت  17عاما
ومي�ضي حاليا عقوبة بال�سجن امل��ؤب��د .ومل يكن ميز بني
�ضحاياه فبينهم رجال ون�ساء واطفال وبي�ض و�سود.

وتلقى جون الن حممد تدريبا على اطالق النار �ضمن قوات
النخبة يف اجلي�ش االمريكي وكان �شارك يف حرب اخلليج.
وعرثت ال�شرطة مرتني يف موقع جرائمه على ر�سائل مثبتة
اىل �شجرة او يف كي�س من البال�ستيك يقول فيها "اعتربوين
الله" او "لن يكون اطفالكم بامان يف اي مكان" وطالب فيها
بع�شرة ماليني دوالر لوقف االغتياالت.
ومت ت��وق�ي��ف ال ��ن حم�م��د و��ش��ري�ك��ه ب�ع��د م��ط��اردة م�ضنية
وطويلة.
واعدم بعد �سبع �سنوات من اجلرائم التي ارتكبها وهو امر
غري معتاد يف ال��والي��ات املتحدة حيث ينتظر املحكومون
باالعدام عادة نحو  12عاما قبل تنفيذ احلكم.
واع��رب حم��ام��وه الثالثاء ع��ن اال��س��ف لعدم ت��واف��ر الوقت
الكايف ال�ستنفاد كل و�سائل الطعن.
وعلق �ستيفن مور ال��ذي كانت اخته ليندا بني �ضحايا الن
حممد الع�شرة "انها روح اخ��رى تنطفىء ولكن بطريقة
عادلة" هذه املرة.

تعزي��ز الأم��ن يف طوكيو متهي��دا لزي��ارة �أوباما

بعد �ساعة ون�صف على بدء العطل.
وادى العطل اىل توقف قطارات االنفاق يف بع�ض
املدن وانقطاع بع�ض �شبكات الهاتف.
ويف �ساو ب��اول��و ك�برى م��دن ال�برازي��ل والبالغ
عدد �سكانها  11مليون ن�سمة ،خيم ظالم مطبق
على اجل��ادة الرئي�سية وخ��رج االف ال��رك��اب من
مقطورات امل�ترو وقطعوا م�سافات �سريا على
ال�سكك احلديد للتمكن من اخلروج من االنفاق.
كذلك اثار العطل زحمة خانقة يف ال�سري �سواء يف
�ساو باولو او يف ريو دي جانريو.
ودعت اجهزة اجلي�ش والدفاع املدين �سكان املدن
الرئي�سية اىل عدم اخلروج يف ال�شوارع حتى ال
يتعر�ضوا الع�ت��داءات يف بلد يعاين من ارتفاع
معدل اجلرمية.

طوكيو /الوكاالت

ع ��ززت ال �ي��اب��ان اج��راءات �ه��ا االمنية
مت�ه�ي��دا ل��زي��ارة ال��رئ�ي����س االمريكي
ب��اراك اوباما ويف الذكرى الع�شرين
الع�ت�لاء االم�براط��ور اكيهيتو عر�ش
اليابان.
واك� � ��د ال� �ن ��اط ��ق ب ��ا�� �س ��م احل �ك��وم��ة
ه�يروف��وم��ي ه�يران��و ان�ه��ا اج ��راءات
وق��ائ��ي��ة ول �ي ����س ه� �ن ��اك اي تهديد
ي�ستهدف اليابان.
وقال "اتخذنا اج��راءات لكنها لي�ست
مرتبطة مبعلومات تتعلق باالرهاب".
وت�ن��وي �شرطة طوكيو ن�شر حواىل
 16ال ��ف رج ��ل يف ال�ع��ا��ص�م��ة خالل

زيارة اوباما اجلمعة وال�سبت.
واقيمت حواجز قرب �سفارة الواليات
املتحدة يف العا�صمة اليابانية لتفتي�ش
الآليات امل�شبوهة بينما تقوم �شرطة
مكافحة ال�شغب بدوريات يف حميط
قاعدة يوكوتا اجلوية غرب العا�صمة
حيث ع�ثر على عبوة نا�سفة ال�شهر
املا�ضي.
ك�م��ا رف��ع ع��دد ال���ش��رط��ة يف حمطات
قطارات االنفاق التي ا�ستهدفها هجوم
وا�سع بغاز ال�سارين يف  1995ارتكبه
اع���ض��اء م��ن ط��ائ�ف��ة اوم وا��س�ف��ر عن
�سقوط  12قتيال.
و��س�ي�ج��ري اوب��ام��ا حم��ادث��ات م�ساء

اجلمعة م��ع رئي�س ال� ��وزراء يوكيو
هاتوياما يليه ع�شاء و�سيتناول الغداء
ال�سبت مع االمرباطور وزوجته قبل
ان يتوجه اىل �سنغافورة.
واخل �م �ي ����س � �س �ت �ن �ظ��م يف امل �� �س��رح
ال��وط �ن��ي ح�ف�ل��ة ل�لاح�ت�ف��ال بالذكرى
ال �ع �� �ش��ري��ن الع� �ت�ل�اء االم �ب�راط� ��ور
اك�ي�ه�ي�ت��و ال �ع��ر���ش ب�ع��د وف ��اة وال ��ده
هريوهيتو يف  .1989وم��ن املقرر
ان جت��رى تظاهرات معادية للنظام
االمرباطوري حول ق�صر االمرباطور
يف و�سط طوكيو .وتخ�شى ال�سلطات
حدوث �صدامات مع نا�شطني قوميني
من اليمني املتطرف.

العثور على جثة �أحد جنديي اي�ساف املفقودين غريقا

عبداهلل ي�ؤيد املطالب الدولية ب�ش�أن الف�ساد يف افغان�ستان
تقرير اخباري

ايد املر�شح ال�سابق لالنتخابات
الرئا�سية االف��غ��ان��ي��ة عبداهلل
عبداهلل دعوات اال�سرة الدولية
ملكافحة الف�ساد يف افغان�ستان،
م�ؤكدا رف�ضه امل�شاركة يف حكومة
حميد ك��رزاي ،يف مقابلة بثتها
البي بي �سي ام�س االربعاء.

كابول /اف ب

وكان عبدالله اعلن ان�سحابه من الدورة
الثانية من االنتخابات الرئا�سية لعدم
تلقي �ضمانات بح�صول انتخابات خالية
من التزوير ،ما ادى اىل ف��وز الرئي�س
املنتهية واليته.
و�شابت الدورة االوىل التي جرت يف 20
اب عمليات تزوير كثيفة ل�صالح كرزاي
وقد الغي ثلث اال�صوات التي فاز بها.
و�ضاعفت اال�سرة الدولية ويف طليعتها
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة يف االي���ام املا�ضية
ال��دع��وات م��ن اج��ل ان ت�ب��ادر احلكومة
املقبلة اىل الت�صدي للف�ساد املتف�شي يف
البالد على جميع امل�ستويات.

وق ��ال ع�ب��دال�ل��ه ع�ب��دال�ل��ه خ�ل�ال برنامج
"هارد توك" على البي بي �سي "امر جيد
ان ي�صروا على املطالبة با�صالحات .امر
جيد ان ي��دع��وا اىل �سيا�سة تقوم على
مكافحة الف�ساد .هذا ما يريده االفغان
اي�ضا".
ور�أى ان "اكرث ما يحتاج اليه ال�شعب
االف �غ��اين ه��و ادارة ر�شيدة خالية من
الف�ساد تطبق القوانني".
وك��رر وزي��ر اخل��ارج�ي��ة اال�سبق مرارا
خ�لال املقابلة ان��ه يعترب اع��ادة انتخاب
ك��رازاي "غري �شرعية" م�شددا على ان
ار�ساء اال�ستقرار يف افغان�ستان "اهم
من م�صري رئي�س او رجل".

وق��ال "�سوف ا�ساهم يف اال�صالحات"
ورد بنفي وا��ض��ح وق��اط��ع على �س�ؤال
حول م�شاركته يف حال ت�شكيل حكومة
وحدة وطنية.
م��ن ج �ه��ة اخ� ��رى اع �ل �ن��ت ق ��وة اي�ساف
ال��دول�ي��ة التابعة للحلف االطل�سي يف
اف �غ��ان �� �س �ت��ان ال �ع �ث��ور ع �ل��ى ج �ث��ة احد
اجل�ن��دي�ين االم�يرك �ي�ين امل�ف�ق��ودي��ن منذ
ا�سبوع يف غرب البالد وقد ق�ضى غرقا
على ما يبدو.
وق��ال اجل�نرال اري��ك ترميبلي املتحدث
با�سم اي�ساف خالل م�ؤمتر �صحايف يف
كابول ان "العمليات م�ستمرة بحثا عن
اجلنديني االمريكيني املفقودين .وعرث

خالل ال�ساعات
الـ  24املا�ضية على جثة احدهما ونوا�صل
العمليات بحثا عن الثاين".
وا�ضاف ان "العنا�صر االولية ت�شري اىل
انه غرق".
واعلنت اي�ساف يف ال�ساد�س من ت�شرين
الثاين فقدان مظليني اثنني من اللواء
ال��راب��ع يف ال�ف��رق��ة ال�ث��ان�ي��ة والثمانني
املحمولة ج��وا (االمريكية) قبل يومني
"فيما كانا يقومان مبهمة متوين روتينية
يف غرب افغان�ستان".
ويف ال �ي��وم نف�سه اع �ل��ن م �� �س ��ؤول يف
ال�شرطة االفغانية مقتل اجلنديني يف
ح��ادث غ��رق عر�ضي يف منطقة مرغاب

بوالية بادغي�س ،غري ان اي�ساف مل ت�ؤكد
النب�أ.
وق�ت��ل �سبعة ج�ن��ود اف �غ��ان اجلمعة يف
ق�صف �شنته القوات االطل�سية يف معارك
مع حركة طالبان خالل عمليات البحث
ع��ن اجل �ن��دي�ين امل �ف �ق��ودي��ن ،بح�سب ما
اعلنت وزارة الدفاع االفغانية.
ومل ت ��ؤك��د اي �� �س��اف ه��ذا ال �ن �ب ��أ مكتفية
ب���اال�� �ش���ارة اىل ا�� �ص ��اب ��ة خ �م �� �س��ة من
جنودها خالل العملية بدون ان تو�ضح
الظروف.
ويو�سع املتمردون نفوذهم منذ �سنة يف
غرب افغان�ستان بعدما كان الهدوء ي�سود
هذا الق�سم من البالد.

