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حممد مزيد

اال�شرتاكي اليوناين 
يت�شلم ال�شلطة

العجوز  القارة  يف  ال�سلطة  اىل  يزحفون  اال�سرتاكيون 
النا�س يف هذه  واأن  املراقبون،  يوؤ�سره  ما  اوروب��ا، هذا 
التي  الفا�سدة  بداأت ت�سجر من بع�س احلكومات  القارة 
غنى  االغنياء  فيها  ازداد  والتي  االم��ور،  مقادير  تتوىل 

والفقراء فقرا..
حزب  حققه  ما  ذكرت  التي  االنباء  املقدمة،  هذه  منا�سبة 
" اال�سرتاكي يف اليونان من فوز كبري اثناء  " البا�سوك 
االنتخابات الت�سريعية برئا�سة جورج باباندريو متقدما 
اجلديدة  الدميقراطية  ح��زب  مناف�سه  على  ن��ق��اط   7 ب��� 

املحافظ احلاكم لليونان منذ خم�س �سنوات.
)لن�سع  اليونانية  الداخلية  وزارة  يف  النتائج  معهد 
قو�سني بني عبارة " معهد النتائج " ولرن كيف ان العامل 
الغربي يوؤ�س�س معاهد للنتائج، لي�س مثل البالد العربية 
التي تعتمد على نتائج العد اليدوي يف اح�ساء اال�سوات 
هذا  ان  اق��ول  بالله(..  املن�سور  العربي  للقائد  املبايعة 
االغلبية  على  ح�سل  اال�سرتاكي  احل��زب  ان  ق��در  املعهد 
املطلقة املريحة مع 162 مقعدا من مقاعد الربملان البالغ 

عددها 300.
للو�سع  ق��راءت��ه��م  يف  املحللون  يطرحه  ال���ذي  ال�����س��وؤال 
الدميقراطي االوروبي : ملاذا يلجاأ الناخبون اىل االحزاب 

اال�سرتاكية او االحزاب التي كانت تعد من املعار�سة.
ان االزمة االقت�سادية العاملية زعزعت الثقة لدى ال�سارع 
وال�سيا�سية،  االقت�سادية  احلكم  انظمة  من  االوروب���ي 
الطاقة  امل�ساكل  يف م�سائل  فيه  تتفاقم  الذي  الوقت  ففي 
واملناخ، ويف وقت مازال االحتاد االوروبي يتعرث يف مل 
ازديادا  للجدل، نرى  املثرية  ل�سبونة  �سمله �سمن معاهد 
لكوادر  وت�سريحا  الوظائف،  يف  وافتقارا  البطالة،  يف 
ميزانيات  ال��دول  ت�سرف  فيما  ب���االالف،  اع��داده��ا  تقدر 
�سخمة على مواجهة االرهاب ف�سال عن امتعا�س املزاج 
الع�سكرية يف مناطق حروب مل  امل�ساركة  االوروب��ي من 

جتد نفعا.
م�ساكل  مواجهة  عن  اليناأون  اليونان  يف  اال�سرتاكيون 
قارتهم العجوز وخ�سو�سا ما يتعلق باجلارة تركيا التي 
تطمح ان تنظم اىل االحتاد االوروبي ولكن اليونان جتد 
يف ذلك غ�سا�سة، بل ان حملة الدعاية جلورج باباندريو 
ا�سارت اىل ان حكومته �ست�ستعمل حق الفيتو �سد تركيا 
االن�سمام  يف  ت�ساندها  ان  ال��دول  بع�س  ارادت  حال  يف 

اىل االحتاد اال اذا اح�سنت تركيا جوارها.
القرب�سية على طاولة احلكومة اال�سرتاكية  امل�سكلة  اذن 
اجلديدة، كما ان هناك م�سائل عديدة على فريق باباندريو 
معاجلتها النت�سال الو�سع االقت�سادي اليوناين من املاأزق 

الذي وقع فيه ب�سبب االزمة االقت�سادية العاملية.
حكومتي  يف  ع��دي��دة  منا�سب  ت��وىل  ق��د  ك��ان  باباندريو 
والده الذي يحمل اال�سم نف�سه، وهو عامل اجتماع متاأثر 
اال�سكندنافية، وامام  الدميقراطية  اال�سرتاكية  بالتجربة 
رئي�س احلكومة اليونانية اجلديدة الذي �سين�سب اليوم 
الو�سع  بالبالد من  للخروج  العمل،  الكثري من  االربعاء، 

االقت�سادي الراكد.
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وا�شنطن / الوكاالت 
ا�ستقبل الرئي�س االمريكي باراك اوباما ام�س 
احتمال  م��ع  الكونغر�س  م�����س��وؤويل  ال��ث��الث��اء 
االوىل  للمرة  افغان�ستان  حول  نواياه  حتديد 
القرارات  اه��م  الح��د  ال��ع��ام  ال���راأي  وحت�سري 
تعزيزات  ب��ار���س��ال  واملتعلق  رئا�سته  خ��الل 

امريكية ام ال اىل هذا البلد.
اوباما  ك��ان  اذا  م��ا  مبعرفة  تتعلق  وامل�ساألة 
لربملانيني  امل��وؤ���س��رات  ه��ذه  مثل  فعال  �سيقدم 
ينفد �سربهم ب�سكل متزايد مما يعزز ال�سغوط 
التي متار�س من كل اجلهات على الرئي�س الذي 

�سيكون عليه العمل من اجل تهدئة االمور.
ويجري اوباما الذي �سي�ستقبل الربملانيني بعد 
مكثفة  م�ساورات  االبي�س،  البيت  يف  الظهر 
يف  تطبيقها  ال��واج��ب  اال�سرتاتيجية  ح��ول 

افغان�ستان وحول عدد اجلنود الالزم من اجل 
قرارا  يواجه  والرئي�س  اال�سرتاتيجية.  هذه 
الع�سكريني  ال��ق��ادة  مطالب  تلبية  ب��ني  �سعبا 
الذين يريدون ن�سر املزيد من القوات، والقلق 

ال�سائد يف �سفوف الراأي العام.
وتعك�س ا�ستطالعات الراأي معار�سة متزايدة 
منذ  م�ستمر  ع�سكري  اللتزام  االمريكيني  لدى 
ثمانية اعوام وال �سيء يدل على نهايته. ويف 
املقابل، فان الهجوم الذي قتل فيه ثمانية جنود 
جاء  نور�ستان،  والي��ة  يف  ال�سبت  امريكيني 
ليثبت تكثف حدة املعارك يف اال�سهر املا�سية. 
ويريد اجلمهوريون، خ�سوم اوباما، امل�سارعة 
اىل تلبية طلبات القادة الع�سكريني. لكن اوباما 
يواجه اي�سا حركة احتجاج قوية على االلتزام 

الع�سكري يف مع�سكر الدميوقراطيني.

جمل�س  يف  ع�سوا  ع�سرين  ح��واىل  اودع  فقد 
الدميوقراطي  احل����زب  ي�����س��ار  م���ن  ال���ن���واب 
لتمديد  مت��وي��ل  اي  يحظر  ق��ان��ون  م�����س��روع 
علم  كما  افغان�ستان،  يف  االمريكي  االنت�سار 
يف  االمريكيني  اجل��ن��ود  ع��دد  ويبلغ  االث��ن��ني. 

افغان�ستان حواىل 68 الف عن�سر.
وقال جون ماكني، اخل�سم ال�سابق الوباما يف 
"الواقع  ل�سبكة فوك�س  الرئا�سية،  االنتخابات 
هو انه يجب اتخاذ هذا القرار ويجب م�ساعدة 
كلما  انتظرنا  كلما  وان��ه  الفا  ال68  اجل��ن��ود 
االن  وحتى  خطر".  يف  منهم  اك��رب  ع��دد  ك��ان 
كان البيت االبي�س يتح�سن خلف امل�ساورات 
حول  التوافق  اوال  يجب  انه  وق��ال  اجلارية. 
عدد  حول  قرار  اتخاذ  ثم  ومن  اال�سرتاتيجية 

اجلنود الالزم.

وتراأ�س اأوباما اجتماعني لفريق االمن القومي 
ان  املتوقع  وم��ن  املا�سي.  واال�سبوع  اب  يف 
واجلمعة.  االرب��ع��اء  اخرين  اجتماعني  يعقد 
الناطق با�سمه روبرت غيب�س ان قراره  وقال 

ميكن ان ي�ستغرق "ب�سعة ا�سابيع".
م�سوؤولني  م��ع  اللقاء  ه��دف  ان  غيب�س  وق��ال 
ان  "هو  الكونغر�س  من احلزبني من جمل�سي 
نحدد لهم موقعنا يف هذه العملية وا�ستعرا�س 
يريدون  الربملانيني  لكن  نظرهم".  وج��ه��ات 
الناطق  ان  اال  اوب���ام���ا.  خم��ط��ط��ات  م��ع��رف��ة 
االم��ور، واعطى  الكثري من  با�سمه مل يو�سح 
ار�سال  مت  ح��ال  يف  ان��ه  ي��ق��ول  م��وؤ���س��را  فقط 
تعزيزات فانهم �سيوفدون اىل مناطق ماأهولة 
هجوم  فيها  وق��ع  التي  املناطق  تلك  من  اك��رث 
اي�سا كما فعل م�ست�سار االمن  ال�سبت. و�سدد 

جونز  جيم�س  اجل���رنال  االم��ريك��ي  ال��ق��وم��ي 
و�سع  عملية  يف  باك�ستان  ا�سراك  اهمية  على 

اال�سرتاتيجية.
وت��ع��ق��دت ���س��وؤون اوب��ام��ا اث��ر اجل���دل الكبري 
الرئا�سية  االن��ت��خ��اب��ات  نتائج  اث��ارت��ه  ال���ذي 
االف��غ��ان��ي��ة وك���ذل���ك اث����ر ت��و���س��ي��ة اجل����رنال 
يف  الدولية  القوات  قائد  ماكري�ستال  �ستانلي 
افغان�ستان بار�سال ما بني 10 و40 الف جندي 
ماكري�ستال  اجل��رنال  خطاب  وكذلك  ا�سايف. 
الذي رف�س فيه بع�س اخليارات التي تبحثها 
ادارة اوباما و�سع هذه االدارة يف و�سع اكرث 
�سعوبة. من جهة اخرى اعلنت وزارة الدفاع 
قتل  بريطانيا  جنديا  ان  الثالثاء  الربيطانية 
جنوب  يف  ب��دوري��ة  قيامه  اث��ن��اء  انفجار  يف 

افغان�ستان.

�شيئول/ اف ب
الوطني  احل��زب  م��ن  �سانغ-هيون  ي��ون  امل�سرع  وق��ال 
جونغ  كيم  عن  االع��الن  يتم  ان  املتوقع  من  انه  احلاكم، 
اون ر�سميا خليفة لوالده يف فرتة ما بني االعوام 2010 

و2012.
امل�سرع لوكالة فران�س بر�س نقال عن تقرير �سري  وقال 
ان  جنوبيني  ك��وري��ني  حكوميني  م�سوؤولني  م��ن  ورده 
"االبن توىل من�سبا على م�ستوى نائب املدير يف حزب 

العمال الكوري".
وي�سود االعتقاد على نطاق وا�سع ان كيم البالغ من العمر 
67 عاما، ويرتدد انه ا�سيب بجلطة يف اآب املا�سي، يهيئ 
ابنه الثالث جونغ-اون خلالفته. لكن الدولة املنغلقة مل 
تف�سح اي معلومات عن جونغ-اون او اي خطة متعلقة 

بخالفة كيم.
احل���زب( مت  ج��ون��غ-اون )يف  "من�سب  ان  ي��ون  وق���ال 

تاأكيده للمرة االوىل".
ول��د عام  االب��ن  كيم  ان  ذك��ر  التقرير احلكومي  ان  وق��ال 
1984 وتخرج من كلية كيم ايل-�سونغ احلربية الوطنية 
موؤ�س�س  ا�سم  على  ت�سميتها  متت  التي  يانغ  بيونغ  يف 

كوريا ال�سمالية والد كيم جونغ ايل.
ومل  ال�سمالية.  كوريا  يف  حربية  كلية  ابرز  هي  والكلية 
يلتحق جونغ-اون بالكلية بدوام كامل لكنه تلقى درو�سا 
بح�سب  ع�سكريني،  وم�����س��وؤول��ني  ا���س��ات��ذة  م��ن  خا�سة 
تاأكيد  جنوبيون  كوريون  م�سوؤولون  ورف�س  التقرير. 
التقرير. واملعلومات قليلة عن جونغ-اون النجل الثاين 
لكيم جونغ-ايل من زوجته الثالثة كو يونغ-هي. ولي�س 

هناك اي �سورة حديثة متوفرة له.
مبدر�سة  التحق  جونغ-اون  ان  التقارير  بع�س  وتقول 

دولية يف مدينة برن ال�سوي�سرية حتت ا�سم م�ستعار.
ال�سابق  اخلا�س  الطباخ  فوجيموتو  كينجي  وو�سف 
ال�سمايل  الكوري  للزعيم  الثالث  النجل  لكيم جونغ-ايل 

بانه "ن�سخة" عن والده باملظهر وال�سخ�سية.
للجنة  �سيئول  يف  الوطني  اال�ستخبارات  جهاز  وق��ال 
اال�ستخبارات التي ي�سارك فيها امل�سرع الكوري اجلنوبي 
جلونغ- ال��والء  يقدمون  ب��داأوا  ال�سماليني  الكوريني  ان 

اون، بح�سب �سحيفة جونغ انغ ايلبو.
لكوريا  اخل��ا���س  الفرن�سي  امل��وف��د  ب��داأ  اخ��رى  جهة  م��ن 
ال�سمالية جاك النغ يف اليابان جولة ت�سمل دوال ا�سيوية 

لبحث  املتحدة  وال��والي��ات  رو�سيا  اىل  ا�سافة  اخ��رى 
امكانية اقامة عالقات دبلوما�سية مع بيونغ يانغ.

"يرى  طوكيو  يف  فرن�سيني  ل�سحافيني  الن��غ  و���س��رح 
هذه  لبحث  منا�سب"  ال��وق��ت  ان  الفرن�سي  ال��رئ��ي�����س 
االمكانية "الن االمور +تتحرك+ قليال" يف ملفات كوريا 
اخلارجية  وزي��ر  التقى  حيث  اليابان  وبعد  ال�سمالية. 
ورو�سيا  اجلنوبية  كوريا  النغ  يزور  اوك��ادا،  كات�سويا 
كوريا  اىل  التوجه  قبل  وال�سني  املتحدة  وال��والي��ات 
على  الثاين  ت�سرين  من  والعا�سر  التا�سع  "يف  ال�سمالية 

االرجح".
وقال النغ "يريد رئي�س اجلمهورية ان نت�ساور ونتحادث 
مع حلفائنا" حول امللفات املختلفة املتعلقة ببيونغ يانغ 

خ�سو�سا امللف النووي.
الفرن�سي يف  امل��وف��د  ي��زوره��ا  ال��ت��ي  ال����دول  وت�����س��ارك 
املفاو�سات ال�سدا�سية الرامية اىل حمل كوريا ال�سمالية 
على التخلي عن برناجمها النووي مقابل احل�سول على 
م�ساعدة من الطاقة و�سمانات امنية. لكن هذه املباحثات 

تتعرث منذ ا�سهر.
وف��رن�����س��ا ه��ي ال���دول���ة ال��ك��ربى ال��وح��ي��دة يف االحت���اد 

كوريا  مع  دبلوما�سية  عالقات  تقيم  ال  التي  االوروب���ي 
م�سكلة  ح��ل  يف  دور"  "لفرن�سا  الن��غ  وق���ال  ال�سمالية. 

الربنامج النووي لكوريا ال�سمالية.
على  الراهن  الوقت  يف  يقت�سر  ال��دور  هذا  ان  وا�ساف 
"اال�سغاء ثم ابالغ الرئي�س باالنطباعات" عن املناق�سات 

مع الدبلوما�سيني االجانب حول كوريا ال�سمالية.
اخلمي�س  ���س��ارك��وزي  نيكوال  اليميني  الرئي�س  وكلف 
النغ، النائب يف املعار�سة اال�سرتاكية الذي توىل مرارا 
الثمانينيات  يف  الي�سار  حكومة  يف  وزاري���ة  منا�سب 
كوريا  ح���ول  ا�ستطالعية"  "مبهمة  وال��ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات، 

ال�سمالية.
يف  للم�ساهمة  فرن�سية  "مبادرات  له  يقدم  ان  املطلوب 

ت�سوية االزمة الكورية ال�سمالية".
"حتليال  الرئي�س  على  اخل��ا���س  امل��وف��د  �سيعر�س  كما 
ا�ستئناف  يف  النظر  اىل  فرن�سا  تدفع  قد  التي  للظروف 
ال�سمالية  كوريا  جمهورية  مع  الدبلوما�سية  العالقات 
�سرورة  االعتبار  يف  االخ��ذ  مع  ال�سعبية  الدميقراطية 
امل�سي قدما يف امللف النووي والعالقات بني الكوريتني 

والو�سع االن�ساين وحقوق االن�سان".

جنل كيم جونغ-اأيل يتوىل من�شبا يف احلزب ا�شتعدادا خلالفة والده جنوبي  ك���وري  م�����ش��رع  ق���ال 
النجل  ان  ال��ث��اث��اء  ام�����س 
اال���ش��غ��ر ل��ل��زع��ي��م ال��ك��وري 
ال�����ش��م��ايل ك��ي��م ج��ون��غ-اي��ل 
احل���زب  يف  م��ن�����ش��ب��ا  ت����وىل 
متهيدا  احل��اك��م  ال�����ش��ي��وع��ي 
لقيادة الدولة م�شتقبا. فيما  
اخلا�س  الفرن�شي  املوفد  بداأ 
النغ  جاك  ال�شمالية  لكوريا 
دوال  ت�شمل  جولة  اليابان  يف 
اىل  ا�شافة  اخ���رى  ا�شيوية 
املتحدة  وال���والي���ات  رو���ش��ي��ا 
لبحث امكانية اقامة عاقات 

دبلوما�شية مع بيونغ يانغ.

اأوباما يلتقي م�شوؤولني من الكونغر�س ب�شاأن ا�شرتاتيجيته حول افغان�شتان 
افغان وامريكان يف قاعدة .. )ا.ف.ب(             

ا�شطنبول/ اف ب
 فرقت �سرطة مكافحة ال�سغب ام�س الثالثاء يف ا�سطنبول 
خالل  �سخ�س  مئة  ح��واىل  واعتقلت  �ساب   1500 ح��واىل 
والبنك  ال��ن��ق��د  ���س��ن��دوق  ���س��د  ح����وادث  تخللتها  ت��ظ��اه��رة 
العا�سمة  ال�سنوي يف  اللذين يعقدان اجتماعهما  الدوليني 

االقت�سادية لرتكيا.
وقال مرا�سل وكالة فران�س بر�س ان رجال ال�سرطة اطلقوا 
لتفريق  املياه  خراطيم  وا�ستخدموا  للدموع  امل�سيل  الغاز 
املتظاهرين فيما كانت التظاهرة و�سلت اىل �ساحة تق�سيم 

يف و�سط ا�سطنبول.
ف��ي��م��ا الح���ق رج����ال ال�سرطة  ال�����س��اح��ة ���س��ري��ع��ا  واخ��ل��ي��ت 
حارقة.  قنابل  القاء  اىل  بع�سهم  عمد  الذين  املتظاهرين 
النفايات  مب�ستوعبات  ح��واج��ز  ال�سبان  بع�س  ون�سب 

وعربات الت�سوق.

اربعة فروع مل�سارف  بنهب  �ساب  قام حواىل 300  وظهرا 
و�سكان  امل��ارة  جلاأ  فيما  املدينة  و�سط  يف  و�سوبرماركت 
احلي اىل اثنني من امل�ست�سفيات القريبة. ومل ترد معلومات 

عن �سقوط ا�سابات.
وبح�سب �سبكة �سي ان ان الرتكية لالخبار، فانه مت اعتقال 

حواىل مئة متظاهر اثر هذه احلوادث.
بدعوة  جتمعوا  الطلبة  من  وغالبيتهم  املتظاهرون  وك��ان 
ي��اف��ط��ات كتب  ون��ق��اب��ات ورف��ع��وا  ي�����س��اري��ة  م��ن منظمات 
العمل وعدو  ارب��اب  ال��دويل �سديق  النقد  "�سندوق  عليها 
العمال" و"عامل اخر وارد" و"دميوقراطيتكم ديكتاتورية 

واقت�سادكم عبودية".
والبنك  الدويل  النقد  ل�سندوق  ال�سنوي  االجتماع  وافتتح 
الدويل ر�سميا الثالثاء يف مركز موؤمترات على بعد مئات 

االمتار من التظاهرة.

ال�شرطة تفرق متظاهرين �شد اجتماع �شندوق 
النقد الدويل يف ا�شطنبول 

روما/ اف ب
االيطالية  الد�ستورية  املحكمة  بداأت 
بحث  روم������ا  يف  ال���ث���الث���اء  ام�������س 
القانون املتعلق باحل�سانة الق�سائية 
�سيلفيو  احلكومة  لرئي�س  املمنوحة 
عدة  ي��واج��ه  ق��د  ال��ذي  برلو�سكوين 
مالحقات ق�سائية اذا ما رات املحكمة 
ان هذا القانون خمالف ملبداأ امل�ساواة 
بني املواطنني امام القانون. وبا�سر 
جل�ستهم  ع�����س��ر  اخل��م�����س��ة  ال��ق�����س��اة 
العامة عند ال�ساعة 09،30 بالتوقيت 
باال�ستماع  غ(  ت   07،30( املحلي 
حمكمتا  �ساغتها  التي  احلجج  اىل 
عليهما  ك��ان  ال��ل��ت��ان  وروم���ا  ميالنو 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع ق�����س��اي��ا م��ت��ورط فيها 

ثالثة  فيها  مثله  ال��ذي  برلو�سكوين 
اجلل�سة  هذه  و�ست�ستغرق  حمامني. 
ظهر  وبعيد  �ساعتني،  نحو  العامة 
وبينهم  الق�ساة،  �سين�سحب  اليوم 
والت�سويت  للتداول  واح��دة،  ام��راة 
نتيجة  و�ستعلن  خا�سة.  جل�سة  يف 
م�ساء  م��ن  اع��ت��ب��ارا  ال��ت��داول  جل�سة 
ل���ن يعرف  ال���ق���رار  ل��ك��ن  ال���ث���الث���اء، 
ق��ب��ل االرب���ع���اء او ق��د ي��ت��م ارج����اوؤه 

ال�سبوعني.
املحكمة  عن  القرار  �سدور  ويتطلب 
ثمانية  م��ن  ب�سيطة  غالبية  موافقة 

ق�ساة من ا�سل 15.
وه���ن���اك ح��ج��ت��ان ت����دالن ع��ل��ى عدم 
بقانون  املعروف  القانون  د�ستورية 

العدل  وزي�����ر  ا����س���م  ع��ل��ى  ال���ف���ان���و، 
اجنيلينو الفانو الذي و�سعه. وهما 
الد�ستوري  للمبداأ  القانون  خمالفة 
وعدم  املواطنني  بني  امل�ساواة  حول 
الد�ستوري  القانون  تعديل  امكانية 
عدم  تبني  حال  ويف  ع��ادي.  بقانون 
اعتمد  الذي  الفانو  قانون  د�ستورية 
�ستة  بعد   2008 مت��وز/ي��ول��ي��و  يف 
برلو�سكوين  فقط من عودة  ا�سابيع 
حتريك  �سيعاد  ف��ان��ه  ال�سلطة،  اىل 
التي  ال��ق��ان��ون��ي��ة  امل���الح���ق���ات  ك���ل 
ويثري  احلكومة.  رئي�س  ت�ستهدف 
الكافاليريي  ق��ل��ق  االح��ت��م��ال  ه���ذا 
برلو�سكوين )73 عاما( الذي �سيجد 
نف�سه يف قف�س االتهام خ�سو�سا يف 

ميالنو يف ق�سية ميلز.
ان  يف  ي�ستبه  الق�سية،  ه��ذه  ويف 
يورو  ال��ف   600 دف��ع  برلو�سكوين 
ديفيد  ال�سابق  الربيطاين  ملحاميه 
يف  زور  ����س���ه���ادات  م���ق���اب���ل  م��ي��ل��ز 

حماكمتني تعودان اىل الت�سعينات.
من جهة اخرى اعلنت احلماية املدنية 
الثالثاء  ام�س  م�سينا  يف  االيطالية 
ان اكرث من 600 �سخ�س �سردوا اثر 
امطار  عن  ناجمة  ار�سية  انهيارات 
دون  �سقلية  يف  م�سينا  قرب  غزيرة 

ارتفاع عدد القتلى )24(.
ان  بر�س  لفران�س  امل�سدر  وا�ساف 
اخر ح�سيلة تفيد بانه ال يزال هناك 
املفقودين  عداد  يف  ا�سخا�س  ت�سعة 

مقابل 35 االثنني.
اخر  ع��ن  البحث  عمليات  و�سعبت 
االح���وال  رداءة  ب�سبب  امل��ف��ق��ودي��ن 
اجلوية واجلفاف ودرجات احلرارة 
يف  االوح���ال  جمدت  التي  املرتفعة 

املناطق االكرث ت�سررا.
�سيا�سة  الثالثاء  ال�سحف  وانتقدت 
االلتزام  وقلة  الفو�سوية  العمران 
م�سوؤولة  واعتربتها  البناء  مبعايري 
عن  حتدثت  كما  م�سينا  ما�ساة  ع��ن 
�سنة  املدنية  احلماية  رفعته  تقرير 
االف�����راط يف  2008 ح���ول خم��اط��ر 
مدعي  اىل  اح���ي���ل  وال�����ذي  ال��ب��ن��اء 
بقي  لكنه  م�سينا  يف  اجل��م��ه��وري��ة 

حربا على ورق.

اكث�ر من 600 م�شرد يف �شقلية اإثر انزالقات تربة 

املحكمة الد�شتورية االيطالية تبداأ البحث يف احل�شانة الق�شائية لربلو�شكوين

ا�شام اباد/ اف ب 
خم�سة  مقتل  اىل  ادى  ال��ذي  االعتداء  ان  حمللون  قال 
اب��اد  ا���س��الم  امل��ت��ح��دة يف و���س��ط  م��وظ��ف��ني يف االمم 
حركة  ان  يك�سف  االثنني  م�سددة،  حلرا�سة  اخلا�سعة 
الرغم  على  تهديدا  ت�سكل  زالت  ما  الباك�ستانية  طالبان 
وال�سواريخ  اجل��ي�����س  وج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����س��رب��ات  م��ن 

االمريكية.
االعتداء  الثالثاء  الباك�ستانية  طالبان  حركة  وتبنت 
مكاتب  اىل  الو�سول  يف  جن��ح  انتحاري  نفذه  ال��ذي 
امنية  الج��راءات  تخ�سع  التي  العاملي  االغذية  برنامج 

م�سددة.
يف  �سخ�سا   2150 ح���واىل  ق��ت��ل   2007 مت���وز  وم��ن��ذ 
تبنتها  او  معظمها  ن�سب  هجمات  �سل�سلة  يف  باك�ستان 

لزعيم  والءه��ا  اك��دت  التي  باك�ستان  يف  طالبان  حركة 
تنظيم القاعدة ا�سامة بن الدن.

على  م�ستمرة  انتحارية  ومعظمها  الهجمات  زالت  وما 
يف  اجلي�س  �سنها  التي  العديدة  الهجمات  من  الرغم 

املناطق القبلية احلدودية الفغان�ستان.
يف  اخل��ب��ري  ن��اي��ار  ات�����س  اي��ه  ال�سيا�سي  املحلل  وق���ال 
الذين  اال���س��الم��ي��ني  "املقاتلني  ان  االم��ن��ي��ة  الق�سايا 
القبلية  املناطق  يف  الع�سكرية  العمليات  يواجهون 
البالد �سريدون ببا�ستهداف نقاط �سعفنا،  �سمال غرب 
من  ق��در  اك��رب  ان��زال  ي�ستطيعون  انهم  على  ليربهنوا 

اخل�سائر".
مفخخة  باآليات  الهجمات  ا�سبحت  اب��اد  ا���س��الم  ويف 
ا�سعب ب�سبب احلواجز العديدة التي اقامتها ال�سرطة 

امل�سادة  واجل��دران  الطرق  يقطعان  اللذان  اجلي�س  او 
لالنفجارات التي تطوق املباين الر�سمية وال�سفارات.

احليلة.  اىل  اللجوء  اىل  االنتحاريني  دف��ع  م��ا  وه��ذا 
بتفجري  ع�سكرية  ب��زة  يرتدي  انتحاري  ق��ام  واالثنني 

قنبلته عند مدخل مكاتب برنامج االغذية العاملي.
�سهدت  التي  العا�سمة  �سكان  خماوف  االعتداء  واحيا 
خماوف  احيا  كما  �سنتني.  خالل  انتحاريا  هجوما   12
احلكومية  غري  واملنظمات  املتحدة  واالمم  ال�سفارات 
التي قامت باجالء عائالت موظفيها بعد الهجوم الذي 
ا�ستهدف فندق ماريوت وا�سفر عن �سقوط �ستني قتيال 

يف 20 ايلول/�سبتمرب 2008.
وقال ح�سن ع�سكري ا�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة 
جون هوبكنز االمريكية يف بالتيمور ان الهجوم على 

اجراءات  يف  خطري  خلل  على  "موؤ�سرا  املتحدة  االمم 
ميكننا  "ال  حم��ذرا  وا���س��اف  اباد".  ا���س��الم  يف  االم��ن 
النهم  امل�ستقبل  يف  ك��ربى  هجمات  فر�سية  ا�ستبعاد 

يقومون بتكييف تقنياتهم مع االجراءات االمنية".
الداخلية  تتبنى اي جهة االعتداء، كان وزير  ان  وقبل 
رحمن مالك الذي ي�سرف منذ اآب/اغ�سط�س على هجمات 
اجلي�س �سرح ان اجلي�س "ق�سم ظهر" طالبان وو�سف 
هذا الهجوم بانه "عمل يائ�س" قام به "ثعبان جريح". 
ورحمن مالك نف�سه �سرح قبل �سهرين ان الزعيم اجلديد 

لطالبان الباك�ستانية حكيم الله حم�سود قتل.
الله  حكيم  ظهر  عندما  ك��ب��رية  بخيبة  االث��ن��ني  وم��ن��ي 
وهو  الهجوم،  بعيد  التلفزيون  �سا�سات  على  حم�سود 
اطالق  على  وامريكا"  باك�ستان  م��ن  "بالثار  يتوعد 

ال�سواريخ االمريكية على طالبات ومقاتلي القاعدة يف 
املناطق القبلية.

بعد  الباك�ستانيني  طالبان  داخ��ل  انق�سامات  وظهرت 
اخلام�س  يف  حم�سود  الله  بيت  احلركة  موؤ�س�س  مقتل 
م��ن اآب ب�����س��اروخ ام��ريك��ي مم��ا اث���ار خم���اوف م��ن ان 
لتعزز  ال��داخ��ل��ي��ة  االن�����س��ق��اق��ات  ه��ذه  ال��ق��اع��دة  ت�ستغل 
اجلرنال  �ساه  حممود  واك��د  احل��رك��ة.  على  �سيطرتها 
ال�سابق املكلف املناطق القبلية ان اعتداء االثنني يحمل 

ب�سمات القاعدة.
لطالبان  لتوؤمن  اخل��ط  على  دخلت  "القاعدة  ان  وق��ال 

فرتة اللتقاط االنفا�س من اجل اعادة تنظيم �سفوفها.
اكرث  اخ���رى  ل��ه��ج��م��ات  اال���س��ت��ع��داد  "علينا  وا����س���اف 

دموية".

حمللييون: مقاتلييييو طالبيييييان ين�شطييون علييى الرغييييم ميين �شربيييييات االأمييركان 


