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 دمشق ـ هدى العبود و  العالمية 

  التقى الرئيس السوري بشار األسد في دمشق أمس 
أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي قام 
بزيارة قصيرة الى سورية. وذكر بيان رئاسي سوري ان 

احلديث «تناول األوضاع واملستجدات في املنطقة».

 األسد التقى األمير القطري بدمشق  
وتباحثا بمستجدات المنطقة

 المتمردون أطلقوا صواريخ واشتبكوا مع عناصر الشرطة.. واستنفار ٣٠٠ ألف عنصر من قوات األمن األفغانية واألجنبية 

 الناخبون األفغان أدلوا بأصواتهم على وقع هجمات لطالبان 
 كابولـ  وكاالت: أدلى الناخبون 
األفغان بأصواتهم امس الختيار 
رئيسهم اجلديد، لكن اقبالهم على 
التصويت كان منخفض الوتيرة 
في الساعات االولى لبدء التصويت 
بسبب الهجمات التي شنتها حركة 

طالبان في البالد. 
  وشــــنت احلركة هجمات في 
العاصمة كابول وعدد من الواليات 
االفغانية منذ افتتاح مراكز االقتراع 
السابعة  الســــاعة  الناخبني  امام 

صباحا بالتوقيت احمللي للبالد.
  وقتل فــــي الهجمات ما ال يقل 
عن ٢٦ شــــخصا بحسب وزيري 
الدفــــاع والداخليــــة في احلكومة 

االفغانية.
  واعلن وزير الدفاع عبدالرحيم 
ورداك في مؤمتر صحافي مقتل ٨ 
جنود افغــــان واصابة ٢٨ آخرين 
في ١٣٥ حــــادث عنف و٥ هجمات 

انتحارية.
  كما اعلن وزير الداخلية حنيف 
عتمار في املؤمتر نفســــه مقتل ٩ 

مدنيني و٩ شرطيني.
  ورغم ذلك، اعتبر االمني العام 
حللف شمال االطلسي اندرس فوغ 
راسموسن في رسالة مرئية بثت 
عبــــر االنترنت ان االنتخابات في 
افغانستان شــــكلت «جناحا على 
الصعيد االمني»، وذلك بعد بضع 
ساعات من اغالق مراكز االقتراع.
  وقال املتحدث باســــم طالبان 
ذبيــــح اهللا مجاهد فــــي بيان إن 
مقاتلي احلركة هاجموا ١٦ مركز 
اقتراع على االقل في مختلف أنحاء 
البالد لكن املسؤولني احلكوميني 

لم يؤكدوا ذلك.
  وهدد مسلحو طالبان بتخريب 
عملية التصويت كما هددوا بقطع 
رقاب وأصابع أي شــــخص يدلي 

بصوته.

  قتلى من طالبان في اشتباكات 

  وســــجل اشــــتباك مسلح بني 
عناصــــر الشــــرطة ومقاتلني من 

طالبان احتلوا مبنــــى قريبا من 
حاجز للشرطة شــــرق العاصمة 
كابول. وأسفر االشتباك عن مقتل 
متمردين اثنني وأوقف ثالث فيما 
يجري البحث عــــن مهاجم رابع، 
حســــبما ذكرت الشــــرطة لوكالة 

فرانس برس.
  كما ســــجل اشــــتباك آخر في 
بلدة باغالن (شمال) التي اقتحمها 
املسلحون وحالوا دون فتح مراكز 

االقتراع فيها. 
  وصرح قائد الشرطة احمللية 
محمد كابر اندارابي لوكالة فرانس 
برس عبر الهاتف من باغالن بأن 
«ارهابيني شــــنوا هجوما من عدة 
اجتاهات» واشتبكوا مع عناصر 
الشــــرطة.وأضاف «مت صد العدو 
وقتلنا ٢٢ ارهابيــــا، بقيت جثث 
معظمهم في ساحة املعركة». لكن 
ضابط شرطة آخر قال ان معلومات 
أولية افادت بأن ٦ من طالبان فقط 
قتلوا.الى ذلك، قال مصدر في القوة 
الدولية انه مت تفكيك قنبلتني قبل 
افتتاح مكتــــب االقتراع في غزنة 
(جنوب) ومت استهداف مكتبني او 
ثالثــــة مكاتب ليل امس االول في 

خوست (جنوب شرق).
  هذا واعتقلت الشــــرطة اثنني 
مــــن املهاجمــــني االنتحاريني بعد 
التصويت  بــــدء  وقت قصير من 
حــــاوال دخول مراكــــز اقتراع في 
منطقة فرخار باقليم تاخار شمال 

البالد.

   تعبئة ٣٠٠ ألف عنصر أمن

  واصطف في كابول، التي شهدت 
امنية مكثفة، عشــــرات  اجراءات 
األشــــخاص امام مراكــــز اقتراع، 
حسبما ذكر صحافيون من وكالة 
فرانس برس. وفي بعض املراكز 
مير الناخبون حتت بوابات امنية 

قبل الدخول.
  ولقد متــــت تعبئــــة اكثر من 
٣٠٠ الف من عناصر قوات االمن 
االفغانية وجنود القوات االجنبية 

في افغانســــتان حلماية الناخبني 
ومراكز االقتراع من هجمات مقاتلي 

طالبان. 
  وقال الكولونيال االفغاني عبد 
املتني حســــن خيل في قاعدة ده 
راوود في والية ارزغان «متت تعبئة 
كل اجلنود». واضاف: «حتى نهاية 
الدوريات  االنتخابات لن تتوقف 

طوال اليوم».
  من جهته، قال اجلنرال جيم داتن 
مساعد قائد القوة التابعة حللف 
افغانستان  شمال االطلســــي في 
«اجنزنا عمال هائال حملاولة ضمان 

االمن قدر االمكان لالنتخابات».
  وعلقت القوة الدولية للمساعدة 
على إحالل االمن في افغانســــتان 
(ايساف) عملياتها امس للتركيز 

على حماية مراكز االقتراع.

   فتح ٩٥٪ من مكاتب االقتراع

البالغ  الناخبون،    وســــيختار 
عددهم ١٧ مليونا، رئيســــا للبالد 
من بني ٤١ مرشحا كما سينتخبون 
٤٢٠ ممثال عنهــــم من اصل ٣١٩٦ 
مرشــــحا في مجالس الواليات الـ 
٤٣ والبرملانات احمللية التي تقوم 
بدور صلــــة الوصل بني احلكومة 

في كابول والشعب.
  وأعلنــــت اللجنــــة االنتخابية 
االفغانية لوكالة فرانس برس ان 
املشاركة في االنتخابات الرئاسية 
والواليات كانت في منتصف اليوم 
«جيدة جدا» وقد تصل الى ٥٠٪ لدى 
اغالق مراكز االقتراع موضحة ان 

نحو ٦٢٠٠ مكتب فتحت ابوابها.
اللجنة    وقال املتحدث باســــم 
زكريا باراكزاي للوكالة ان «املشاركة 
جيدة جدا لكن ليس لدينا بعد ارقام 
دقيقة. واذا استمر الوضع على هذا 
النحو فستصل نسبة املشاركة الى 
٥٠٪».وأضاف «متكنا من فتح ٩٥٪ 
من مكاتب االقتراع. فتح ٦١٨٥ مكتبا 
و٣١٢ لم تفتح أبوابها وليس لدينا 

اخبار عن ١٦ مكتبا آخر».
  ازاء ذلك قال ديبلوماسي غربي، 

طلب عدم كشــــف اسمه، «ارى ان 
نسبة املشاركة مبعدل ٥٠٪ مرتفعة 
جدا». وأضاف الديبلوماســــي ان 
«املعلومات التي تردنا تشير الى 
ان مكاتب االقتراع فارغة نســــبيا 

خصوصا في اجلنوب».

  األمم المتحدة: االنتخابات مشجعة

  بدوره قال املتحدث باسم بعثة 
األمم املتحدة في كابول عليم صديقي 
صباحا «الغالبية العظمى من مراكز 
االقتراع متكنــــت من فتح أبوابها 
وتســــلمت املواد اخلاصة بعملية 

االقتراع».
  وأضاف «حدث عدد من الهجمات 
البالد.  خاصة في جنوب وشرق 
لكننا نشهد طوابير آخذة في التشكل 
عند مراكز االقتراع في الشــــمال 
وأيضا في العاصمة بل وفي الشرق 

أيضا وهو شيء مشجع».
  كما وصف االمني العام حللف 
شــــمال االطلســــي انــــدرس فوغ 
راسموسن ســــير االنتخابات في 
افغانستان بانه «مشجع» وذلك خالل 

مؤمتر صحافي في ايسلندا.

  كرزاي

  وقد ادلى الرئيس االفغاني حميد 
كرزاي بصوته بعد حوالي نصف 
ساعة من فتح مراكز االقتراع في 
مدرسة ثانوية للذكور قرب القصر 

الرئاسي احملصن في كابول.
  ودعا الرئيس املنتهية واليته 
الــــى «االدالء بأصواتهم  االفغان 

ليقرروا مصيرهم».
  وأضاف كرزاي إن مقاتلي طالبان 
لن يستطيعوا عرقلة االنتخابات 
الرئاسية األفغانية وذلك بعد أن 
اشتبك املقاتلون مع قوات الشرطة 
في وســــط كابول وهددوا بقطع 

الطرق في أفغانستان.
  وكان قد قــــال امس االول بعد 
احتفال بسيط بعطلة يوم االستقالل 
األفغاني «أمتنى أن يأتي مواطنونا 
غدا (اليــــوم) باملاليني ليصوتوا 
لصالح االســــتقرار والسالم في 
البالد وتقدمها. سيفعل األعداء ما 

بوسعهم لكنهم لن ينجحوا».

  وقد ادلى عدد من املســــؤولني 
األفغــــان بأصواتهم مــــع كرزاي، 
بينهــــم وزيــــر اخلارجية رانغني 

دادفار سبانتا.
  ويرى عدد من الناخبني االفغان 
ردا على اسئلة لفرانس برس، ان 
هذه االنتخابات التي تشكل مؤشرا 
الى بعض االســــتقرار السياسي، 
تشير الى تقدم على طريق احالل 

الدميوقراطية.

  زيادة اإلقبال بعد الظهر

  ومددت مهلــــة التصويت الى 
الساعة اخلامسة عصرا (بالتوقيت 
احمللي) بواقع ساعة واحدة حيث زاد 
عدد من حضروا لالدالء بأصواتهم 
بعد الظهر.وترجح اســــتطالعات 
الرأي فوز الرئيس املنتهية واليته 
حميد كرزاي الذي تولى السلطة 
نهاية العام ٢٠٠١ بدعم من الواليات 
املتحدة ثم انتخب رئيسا عام ٢٠٠٤. 
لكنه قد يضطر خلوض جولة ثانية 
من االنتخابات ضد وزير خارجيته 

السابق عبداهللا عبداهللا. 

 الرئيس املنتهية واليته حامد كرزاي مدليا بصوته أمس    (ا.ف.پ) جنود أفغان ينقلون جثتي متمردين قتال أمس في اشتباك مع قوى األمن في كابول            (رويترز)

 مقتل ٤ جنود أميركيين 
 كابولـ  أ.ف.پ: قتل ٣ جنود اميركيني أول من أمس في هجمات شنها 
ــتان، وفق ما اعلن حلف شمال  ــالميون في جنوب افغانس متمردون اس

األطلسي وأكده اجليش األميركي الحقا.
ــرق  ــا قتل جندي اميركي امس في اعتداءات بقذائف (املورتر) ش   كم

افغانستان وفقا ملا أعلنته «الناتو» وأكده اجليش االميركي.  

 الرئيس السويسري يعتذر إلى ليبيا عن اعتقال نجل القذافي تشديد اإلجراءات األمنية في العراق والمالكي أمر بتوقيف وإحالة ١٠ ضباط إلى التحقيق

 اسكوتلندا أفرجت عن المقرحي لـ «أسباب إنسانية»  مجزرة بغداد تتكرر في بابل خالل يومين 

 ميركل تهدد بالسعي لفرض عقوبات جديدة على طهران ما لم يتحقق تقدم

 الوكالة الدولية زارت مفاعل آراك النووي اإليراني 
 عواصم ـ وكاالت: فيما أعلن مصدر ديبلوماســــي في ڤيينا امس ان 
السلطات االيرانية سمحت خلبراء في الوكالة الدولية بالتوجه األسبوع 
املاضي الى موقع مفاعل آراك النووي، أكدت املستشارة األملانية اجنيال 
ميركل انه ينبغي للقوى الغربية ان ترد بفرض مزيد من العقوبات على 

ايران اذا لم يتحقق تقدم في احملادثات بخصوص امللف النووي.
  واضافت ميركل في تصريحاتها لصحيفة فرانكفورتر ان اي عقوبات 

جديدة ستركز على قطاع الطاقة.
  ونقلت عنها الصحيفة قولها «اذا لم يتحقق تقدم فعلينا ان نرد مبزيد 
من العقوبات»، مضيفة انه ســــيتعني على أملانيا وشركائها ان يتخذوا 

قرارا في سبتمبر بخصوص اي خطوة تالية.

  الى ذلك، أعلن مصدر ديبلوماسي في ڤيينا امس ان السلطات اإليرانية 
سمحت خلبراء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتوجه األسبوع املاضي 

الى موقع مفاعل آراك، احد املواقع النووية احلساسة في ايران.
  وقال املصدر الديبلوماسي الذي يعد مطلعا على امللف «متكن املفتشون 
من زيارة آراك األســــبوع املاضي، انها املرة األولى التي يسمح لهم فيها 
بذلك منذ عام». وكان املتحدث الرســــمي باســــم الوكالة الدولية ايهان 

افرنسل رفض التعليق على هذه املعلومات.
  وبحسب الســــلطات اإليرانية فإن املفاعل الذي تثار الشكوك حوله 
والذي أصبح في مراحل انشائه النهائية مخصص النتاج البلوتونيوم 

ألغراض البحث الطبي.

ـ أ.ف.پ: فرضـــت   بغـــداد 
امـــس  العراقيـــة  الســـلطات 
اجراءات امنية مشددة اثر موجة 
التفجيرات التـــي اودت بحياة 
نحو ١٠٠ شخص واصابة مئات 
اقالة  االشخاص بجراح، بينها 
١٠ من الضباط املســـؤولني عن 
حماية املناطق التي حدثت فيها 

التفجيرات.
   وقـــال اللواء قاســـم عطا ـ 
الناطق الرســـمي باســـم قيادة 
عمليات بغدادـ  ان «القائد العام 
للقوات املسلحة رئيس الوزراء 
نوري املالكي اجتمع مع وزراء 
الداخلية والدفاع واالمن الوطني 
ومسؤولني امنيني واتفقوا على 
اتخاذ اجراءات للحيلولة دون 

تكرار وقوع خروقات امنية».
   واكد ان «رئيس الوزراء امر 
بتوقيف جميع مسؤولي االجهزة 
االمنيـــة فـــي الصاحلية وباب 
التحقيق  الى  املعظم واحالتهم 
في كيفية وصول هذه الشاحنات» 
الى مكان التفجيرات التي وقعت 
بالقرب من وزارتي اخلارجية في 
جانب الكرخ واملالية في جانب 

الرصافة وسط بغداد.
ان الضباط هم:     واوضـــح 
آمر لواء بغداد ومدير الشرطة 
النجدة ومدير شـــرطة  ومدير 
املرور ومسؤول االستخبارات 
وآمـــر شـــرطة الطـــوارئ في 
الصاحلية ومدير الشرطة ومدير 
املرور ومدير النجدة ومسؤول 
االســـتخبارات في باب املعظم. 
واكد ان «جميعهم اآلن محتجزون 
ويخضعون للتحقيق»، مشيرا 
الـــى ان «االجراءات ال تســـمح 
بدخول اي شاحنة تزيد حمولتها 
عن طنني الى املناطق» التي وقعت 

فيها التفجيرات.
   يشـــار الـــى ان التفجيرين 
اللذين وقعا قرب وزارتي املالية 
واخلارجية نفذا بشاحنات كبيرة 

تقدر حمولتها بعشرة اطنان.
   واكد عطا ان «قيادة عمليات 
التشـــديد على  بغداد قـــررت 
االجراءات االمنية في الشوارع 
باالضافـــة الى تفعيـــل اجلهاز 
االســـتخباراتي»، اضافـــة الى 
امنية اخرى اتخذت  «اجراءات 
ال ميكن االفصاح عنها» حاليا.

   وعادت االوضاع الى طبيعتها 
وفتحت احملال التجارية ابوابها 

أ.ف.پ: وصـــل  ـ   أدنبـــرة 
عبدالباســـط املقرحي املدان في 
تفجيـــر لوكيربي عام ١٩٨٨ إلى 
طرابلس أمـــس بعد أن افرجت 
احلكومـــة االســـكوتلندية عنه 
ألســـباب انســـانية، وذلك رغم 

املعارضة االميركية الشديدة.
  واكد االطباء ان املقرحي (٥٧ 
عاما) لن يعيش اكثر من ٣ اشهر، 
واعلن وزير العدل االسكوتلندي 
كينـــي ماك اســـكيل ان بإمكانه 
العودة الى ليبيا ليقضي فيها آخر 
أيامه الن القانون االسكوتلندي 
ينص على «تطبيق العدالة ولكن 

كذلك اظهار الرأفة».
املدان    ويعانـــي املقرحـــي، 
الوحيد بقتل ٢٧٠ شـــخصا في 
انفجار طائـــرة بانام فوق بلدة 
لوكيربي االســـكوتلندية في ٢١ 
ديسمبر ١٩٨٨، من مراحل متقدمة 

من سرطان البروستات.
العـــدل  وزيـــر    واضـــاف 
االسكوتلندي في مؤمتر صحافي 
«لهذه األســـباب وحدها، قررت 
اإلفـــراج عن املقرحي ألســـباب 
انسانية والسماح له بالعودة الى 
ليبيا».وتابع ان املقرحي اصبح 
اآلن «يواجه عدالة من قوة عليا.. 

سيموت».
  واثارت هذه اخلطوة استنكار 
الواليات املتحدة حيث اعلن البيت 
االبيـــض ان الواليـــات املتحدة 
«تأسف بشدة» لقرار احلكومة 

االسكوتلندية.
  وجاء في بيان للبيت األبيض 
«في هذا اليوم نود ان نعرب عن 

تعاطفنا الشـــديد مع العائالت 
التي تعيش يوميا معاناة فقدان 
التأثير  نـــدرك  احبائها. ونحن 
الدائم ملثل هذه اخلســـارة على 

اي اسرة».
  وعارضت وزيرة اخلارجية 
االميركية هيالري كلينتون وعدد 
الكونغرس واقارب  من اعضاء 
ضحايا التفجير بشـــدة اإلفراج 

عن املقرحي.
  وفي طرابس اكد مسؤول في 
احلكومة الليبية انه مت االفراج 
عن املقرحي، وانه ســـيصل الى 
طرابلس خالل ساعات قليلة بعد 

مغادرته ملطار غالسكو.
  وغادر املقرحي سجن غرينوك 
غرب اسكوتلندا في عربة سجن 
بيضاء ترافقه سيارات الشرطة 
وسط صيحات غضب من عدد من 
املارة، متوجها الى مطار غالسكو 
حيث استقل طائرة ليبية لتقله 

الى وطنه.
بانام    ويعتبر تفجير طائرة 
فوق بلدة لوكيربي اسوأ هجوم 
ارهابي يحدث في بريطانيا وكان 
وزير العدل االسكوتلندي يدرس 
٣ خيارات فـــي قضية املقرحي 
اولها ترحيله الى سجن ليبي، او 
االفراج عنه على اسس انسانية، 
او ابقاؤه في سجن غرينوك قرب 

مدينة غالسكو.
  وذكرت صحيفة «تاميز» ان 
الوصرح سعد جابر احملامي الذي 
عمل مـــع احلكومة الليبية على 
قضية املقرحي، بأن قرار االفراج 
سيعزز بشـــكل كبير العالقات 

العربي  بني بريطانيـــا والعالم 
بكامله.

  واضـــاف «اطمئنـــوا الى ان 
احلكومة (االسكوتلندية) قدمت 
البريطانيـــة خدمة  للحكومـــة 
عظيمة. فبريطانيا واسكوتلندا 
ســـتكبران فـــي عيـــون الدول 

العربية».
  وازيل احد اكبر العوائق امام 
االفراج عن املقرحي الثالثاء عندما 
وافقت محكمة ادنبرة العليا على 
تخليها عن طلب االستئناف ضد 

حكمه.
الرئيس  قـــدم    إلـــى ذلـــك، 

السويسري هانس رودولف ميرز 
امس في مؤمتر صحافي عقده في 
طرابلس اعتذاره الى ليبيا على 
اعتقال هنيبعل القذافي ابن الزعيم 
الليبي عام ٢٠٠٨ في سويسرا، 
ما أدى الـــى توتر العالقات بني 

البلدين.
الرئيس السويســـري    وقال 
في مؤمتر صحافي مشترك مع 
رئيس احلكومة الليبية البغدادي 
علي احملمودي «أقدم اعتذاري الى 
الشعب الليبي على قيام شرطة 
جنيڤ باعتقال ديبلوماســـيني 

ليبيني ظلما». 

التفجيـــرات، وفقا  في مناطق 
للمتحدث.

  اثر ذلك، دعا الشـــيخ خالد 
العطية النائـــب االول لرئيس 
الكتل  العراقي رؤساء  البرملان 
السياســـية الى عقـــد اجتماع 
طارئ علـــى خلفية التفجيرات 
الدامية التي ضربت بغداد اول 

من امس.
   وقال مصدر في املكتب االعالمي 
للعطيــــة لوكالة «فرانس برس» 
ان «العطيــــة دعا رؤســــاء الكتل 
البرملانيــــة وجلنة االمن والدفاع 
في مجلس النواب الى عقد اجتماع 
طارئ اجلمعــــة (اليوم) في مقر 
املجلس». واضاف ان «االجتماع 
سيعقد بني هيئة الرئاسة ورؤساء 
البرملانية لدراسة الوضع  الكتل 
االمنــــي واجلرائم االرهابية التي 

حدثت االربعاء».
  وبعد ٢٤ ساعة على تفجيرات 

بغـــداد وقعت فـــي مدينة بابل 
امـــس ٥ تفجيرات اودت بحياة 
٣٠ شخصا على األقل وأصابت 
٤٠٠ آخرين بجروح كما ذكرت 

قناة العربية.
  وقالت القناة ان التفجيرات 
حصلت بواسطة سيارات مفخخة 
وعبوات ناســـفة في احملاويل 

واملسيب واحللة.
   ووقعت عمليـــة انتحارية 
مزدوجة بشاحنة مفخخة اول 
من امس استهدفت االولى مبنى 
وزارة املاليـــة، واالخرى مبنى 
وزارة اخلارجية في وسط بغداد 
اوقعـــت ما ال يقل عن ٩٥ قتيال 

وحوالي ٦٠٠ جريح.
  مـــن جهـــة اخـــرى، اعلنت 
املالكي  ان  العراقيـــة  احلكومة 
قبل استقالة نائبه الكردي برهم 
صالح بســـبب ترشـــح االخير 
ملنصـــب رئاســـة وزراء اقليم 

كردستان.
   وقال علي الدبـــاغ الناطق 
باســـم احلكومـــة ان رئيـــس 
مجلس الـــوزراء نوري املالكي 
«قبل استقالة برهم صالح نائب 
رئيس مجلس الوزراء بســـبب 
اقليم  ترشحه رئيســـا لوزراء 

كردستان».
   وفاز احلزبـــان التقليديان 
في كردســـتان العراق (احلزب 
الكردســـتاني  الدميوقراطـــي 
واالحتاد الوطني الكردستاني) 
في االنتخابات التي جرت اواخر 
يوليـــو املاضـــي وحصال على 
الغالبية املطلقة من املقاعد في 
البرملان احمللي. ووفقا للتحالف 
بني احلزبني فـــإن برهم صالح 
الذي ينتمي الى االحتاد الوطني 
الوزراء، بينما  يترأس مجلس 
تكون رئاسة البرملان من حصة 

احلزب الدميوقراطي. 

  املقرحي لدى صعوده الطائرة في مطار غالسكو بإسكوتلندا متوجها إلى ليبيا   (أ.پ) 
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 االنفجارات األكثر دموية في العراق

 قتل ٩٥ شخصا وأصيب ٥٣٦ آخرون بجروح في سلسلة انفجارات
   وقعت في بغداد أمس االول هي االكثر دموية هذه السنة.

 الهجمات األكثر دموية منذ ٢٠٠٧.
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