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برلني ـ أ.ش.أ: حّذرت احلكومة االملانية من امكانية 
وقوع هجمات ارهابية عقب شريط مصور بثه تنظيم 
القاعدة على االنترنت، وهددت فيه بتنفيذ هجمات على 
االراضـــي االملانية اذا ما لم تخـــرج نتائج االنتخابات 

العامة بالشكل الذي يريده التنظيم.
ونقلت شبكة »سي ان ان« االخبارية األميركية امس 
عن بيان لوزارة الداخلية االملانية قوله إن االنتخابات 

العامة املقرر اجراؤها الشهر اجلاري تعد فرصة دعائية 
للجماعات االرهابية مشيرا إلى أن تنظيم القاعدة استغل 
هذه الفرصة عبر بث شـــريط مصور امس االول على 
االنترنت. وأضاف البيان أن السلطات األمنية قامت برفع 
درجة التحذير من امكانية وقوع هجمات ارهابية، وهو 
ما يعني تشديد االجراءات االمنية السيما في املطارات 

ومحطات القطارات.

ألمانيا ترفع درجة التحذير األمني بعد تهديدات للقاعدة

بالرغم من إعالن الحكومة اليمنية وقفاً إلطالق النار بشروط وإعالن زعيم الحوثيين قبولها

 القتال مستمر في صعدة والطرفان يتبادالن االتهامات بخرق »هدنة العيد«
صنعاءـ  وكاالت: اعلنت مصادر عسكرية ميدانية لوكالة فرانس 
برس امس ان القتال مازال مستمرا بني املتمردين احلوثيني والقوات 
احلكومية في شمال اليمن بالرغم من اعالن احلكومة تعليق العمليات 

العسكرية مبناسبة عيد الفطر.
وقال مصدر عســـكري ميداني للوكالة ان »العمليات العسكرية 
مستمرة وجماعة احلوثي التزال تستهدف القوات احلكومية املتمركزة 

في مواقعها«.
وذكر املصدر ان القتال يتركز خصوصا في حرف سفيان مبحافظة 

عمران وفي منطقة املالحيظ في محافظة صعدة.
من جانبها اكدت قيادة التمرد احلوثي في بيان اصدرته قبل ظهر 
امس، اي قبل املوعد الذي حددته احلكومة لتثبيت وقف اطالق النار 
في حال االلتزام بشروطها، ان قوات السلطة «واصلت اعتداءاتها في 
مختلف مناطق املواجهات رغم إعالنها تعليق العمليات العسكرية« 

اعتبارا من ليل اجلمعة- السبت )امس – امس االول(.
وفي وقت سابق أمس أعلنت احلكومة اليمنية في الساعة األولى 
من الفجر وقفا فوريا إلطالق النار في حربها مع املتمردين احلوثيني 
في شـــمال البالد على أن يلتزم املتمردون بشروط خمسة تضمنها 
البيان فيما أبدى زعيم املتمردين عبد امللك احلوثي رغبته في السالم 

وتعديل النقاط اخلمس اخلاصة بوقف احلرب.
وذكر بيان احلكومة ان وقف إطالق النار جاء »بناء على توجيهات 
القيادة السياسية العليا وتأكيدا ملا سبق أن أعلنته اللجنة االمنية 
العليا من نقاط لتعليق العمليات العسكرية ومبناسبة حلول عيد 
الفطر املبارك واســـتجابة ملطالبات االخـــوة املواطنني في محافظة 

صعدة وكافة النداءات املوجهة للحكومة«.
وأضاف البيان أن وقف اطالق النار جاء أيضا »اســـتجابة لنداء 

األمني العام لـــأمم املتحدة وهيئات اإلغاثة الدولية من أجل إيصال 
املـــواد التموينية للمواطنني واملســـاعدات للنازحني نتيجة الفتنة 
التي أشـــعلتها العناصر التخريبية املتمردة اخلارجة على النظام 
والقانون«، مشـــيرا إلى أن احلكومة »ستوقف العمليات العسكرية 
في املنطقة الشـــمالية الغربية من حلظـــة إعالن هذا البيان ويثبت 
وقف اطالق النار ابتداء من الساعة الـ 12 من ظهر السبت )امس( إذا 

التزمت عناصر التخريب بخمس نقاط«.
والنقاط اخلمس التي أوردها البيان تنص على »االلتزام بوقف 
إطالق النار وفتح الطرقات وإزالـــة األلغام والنزول من املرتفعات 
وإنهاء التمترس في املواقع وجوانب الطرق واالنسحاب من املديريات 
وعدم التدخل في شؤون السلطة احمللية وإعادة املنهوبات من املعدات 
املدنية والعسكرية وإطالق احملتجزين لديها من املدنيني والعسكريني 

وااللتزام بالدستور والنظام والقانون«.
باملقابل، أعلن زعيم املتمردين احلوثيني عبد امللك احلوثي قبوله 
للنقاط التي وضعتها السلطة كشرط لوقف عملياتها العسكرية لكنه 
اتهم السلطة مبواصلة اعتداءاتها في مختلف مناطق املواجهات رغم 
إعالنها تعليق العمليات. وقال املكتب اإلعالمي للحوثي في بيان »إن 
زحفا عســـكريا حترك فجر السبت )امس( باجتاه مديرية سفيان ـ 
محافظة عمران مصحوبا بإطـــالق مكثف للصواريخ واملدفعية في 

حالة ال تختلف متاما عن حالة احلرب القائمة«.
وأكد حرصه »الدائم واملســـتمر« على السالم واألمن واالستقرار 
ودعوته إليقاف احلرب واعتبر النقاط املذكورة في البيان احلكومي 

»نتاجا للحرب والعدوان«.
وأملح احلوثي إلى قبوله بتلك النقاط وقال »لقد أبدينا في مبادرتنا 

صورة نشرها اجليش اليمني أمس األول تظهر عشرات من رجال القبائل املسلحني الذين شاركوا بالقتال ضد احلوثيني في صعدة     )ا.ف.پ(السابقة رغبتنا في معاجلتها واستعدادنا«.

عقب لقائه مبارك في القاهرة

عباس: طريق السالم اآلن مسدود وميتشل 
سيعاود جهوده بعد اجتماعات نيويورك

الشرطة اإلندونيسية: فحص الحمض النووي 
الرئيس األميركي: العنصرية ليستيؤكد مقتل »اإلرهابي« نور الدين توب

المسألة الطاغية في االنتقادات الموجهة إليّ

رداً على تصريحات جيمي كارتر 

الصليب األحمر: معتقلون بغوانتانامو
أجروا لقاءات ألول مرة بأسرهم عبر الڤيديو

جاكرتــــا ـ يو.بــــي.آي: أعلنت الشــــرطة 
اإلندونيسية امس ان نتائج فحص احلمض 
النووي أكدت ان املسلح الذي قتل اخلميس 
املاضي في مداهمة في مدينة سولو اإلندونيسية 
هو املطلوب نور الدين محمد توب املتهم بالقيام 

بعمليات »إرهابية« في املنطقة. 
ونقلــــت صحيفة »جاكرتا بوســــت« عن 
الشــــرطة انه مت أخــــذ 6 عينات من احلمض 
النووي مــــن زوجات نور الدين وأطفاله في 

مسقط رأسه ماليزيا وفي اندونيسيا. وقال 
مسؤول في الشــــرطة للصحافيني ان جميع 
العينــــات من األطفــــال تطابقت مع احلمض 

النووي للجثة. 
وكانت الشــــرطة أعلنت اخلميس املاضي 
مقتــــل نور الدين محمد تــــوب خالل عملية 
عسكرية نفذتها الشــــرطة االندونيسية في 
مدينة سولو والتي قتل فيها 3 مسلحني آخرين 

وألقي القبض على 3 آخرين.

واشنطنـ  وكاالت: قال الرئيس األميركي باراك 
أوباما ان العنصرية ليســـت املسألة الطاغية في 
االنتقادات التي توجه إليه وإلى إدارته من دون أن 

ينفي ان للعرق دورا في إثارة هذه االنتقادات.
وصرح أوباما في مقابلة مع شبكة »سي إن إن« 
اإلخبارية األميركية ضمن برنامج »حالة االحتاد 
مع جون كينغ« ســـتبث اليوم األحد »هل يوجد 
أشخاص ال يحبونني بسبب العرق، أنا على ثقة من 

ذلك. إال أن هذه ليست املسألة الطاغية هنا«.
وكان أوباما يرد على اتهام الرئيس األســـبق 
جيمـــي كارتر بأن العنصرية متثل العامل األبرز 
في االنتقادات ضد أوباما على برنامجه للرعاية 

الصحية.
وقال أوباما ان معظم االنتقادات الالذعة التي 
توجه إليه تأتي بســـبب ضغطـــه باجتاه إجراء 
تغييرات جذرية في سياســـات اإلدارة مذكرا بأن 
رؤساء آخرين بينهم فرانكلني روزفلت ورونالد 

ريغان تعرضوا النتقادات الذعة أيضا.
وأضاف فـــي املقابلة التي بثـــت مقاطع منها 
أمس االول »أعتقد أن هناك أشخاصا مناهضون 

للحكومة وهناك جدل طويل في هذا البلد يصبح 
عـــادة أكثر حدة في الفتـــرات االنتقالية أو أثناء 

محاولة الرؤساء إدخال تغييرات كبيرة«.
وكان كارتـــر أثار قضيـــة العنصرية بعد أن 
صرخ النائب اجلمهوري جوي ويلسون في وجه 
أوباما قائال »أنت تكذب« أثناء كلمة بشأن إصالح 
نظام الرعاية الصحية في الكونغرس األســـبوع 

املاضي.
وتظاهر اآلالف من األميركيني في واشـــنطن 
هذا األســـبوع إعرابا عـــن معارضتهم للرئيس 

األميركي.
من جهة اخرى طالب ســـبعة مديرين سابقني 
لوكالة االســـتخبارات املركزية االميركية )سي.

آي.إيه( الرئيس أوباما بالعمل على وقف التحقيقات 
التـــي تقوم بها الســـلطات القضائية ضد عمالء 
الوكالة بتهمة ارتكاب عمليات تعذيب واستخدام 

طرق استجواب اتسمت بالوحشية.
وأكد هؤالء الســـبعة في خطـــاب ألوباما أن 
التحقيقات من شأنها عرقلة أنشطة االستخبارات 

األميركية مستقبال.  

جنيڤـ  رويترز: قالت اللجنة الدولية للصليب 
االحمر ان عددا من ســـجناء املعسكر االميركي 
بخليج غوانتانامو اجروا اول اتصال باسرهم عبر 
وصلة ڤيديو او الڤيديو كونفرنس. وقال املتحدث 
باسم اللجنة ساميون سكورنو اول من امس ان 
البرنامج االنساني الذي اطلق بهدوء يوم اخلميس 

املاضي متاح جلميع املعتقلني باستثناء من يطلق 
عليهـــم »ذوو القيمة الكبيـــرة« الذين حددتهم 
السلطات األميركية. وابلغ سكورنو رويترز بأن 
»للسلطات االميركية احلق في منع املعتقلني من 
املشاركة وكذلك لديها حق املراقبة والتحكم في 

االتصاالت بواسطة وصلة الڤيديو«.

عباس متحدثا خالل مؤمتره الصحافي في القاهرة عقب لقائه مبارك امس    )أ.ف.پ(

القاهــــرة ـ كونا: أعلن رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس 
امس فشل جولة املبعوث األميركي 
لعملية السالم في الشرق االوسط 
جورج ميتشل في إحراز تقدم على 
صعيد الوقف الكامل لالستيطان 
وفقا ملا تنص عليه خطة خارطة 

الطريق.
فــــي تصريح  وقال عبــــاس 
للصحافيني عقــــب اجتماعه مع 
الرئيس املصري حســــني مبارك 
في القاهرة امس ان ميتشل الذي 
قام بأكثــــر من جولة في املنطقة 
خالل الفترة املاضية لم يتمكن من 
الوصول الى اتفاق »ألن اجلانب 
اإلسرائيلي كان مصمما على أمور 
ال نحتملها نحن وال يحتملها هو 

)اي ميتشل(«.
وأضــــاف »أن من أبــــرز هذه 
األمور استثناء القدس من وقف 
االستيطان وكذلك استثناء املباني 
حتت اإلنشاء واملباني احلكومية 
وغيرها« واصفا مثل هذا الوقف 
املؤقت بأنه ســــيكون »شــــكليا 

لالستيطان وغير موضوعي«.
وأكد عباس أنه لم يتم التوصل 
الى أي اتفاق حول وقف االستيطان 
»مــــا يتطلب جهــــودا أخرى في 
املســــتقبل« مبينا أن استئناف 
املفاوضــــات الذي كان من املمكن 
إعالنه في واشنطن لن يتم في ظل 
عدم االتفاق على وقف االستيطان 

أو استئناف احملادثات.
وأعرب عن اعتقاده بأن الطريق 
اآلن »مســــدود« مشــــيرا إلى أن 
املبعوث األميركي سيعاود جهوده 
بعد انتهــــاء اجتماعات اجلمعية 
العامة لأمم املتحدة في نيويورك 

للوصول الى اتفاق.
ولفــــت الى ان هــــذه اجلهود 

ستكون مع اجلانب اإلسرائيلي 
وليــــس اجلانــــب الفلســــطيني 

والعربي.
وعن املطلوب عربيا وأميركيا 
من اجل الضغط على إســــرائيل 
بغية اســــتئناف املفاوضات أكد 
عباس أهميــــة ان يلتزم اجلانب 
األميركــــي بالبند األول في خطة 
خارطة الطريق الذي يؤكد ضرورة 
وقف االستيطان بشكل كامل مبا 
فيه ما تســــميه إســــرائيل النمو 

الطبيعي.
وأشار في هذا اإلطار إلى إجراء 
عدد مــــن االتصاالت الهاتفية مع 
القادة العرب من أجل التشــــاور 
املستمر مشيرا الى أنه سيتم عقد 
اجتماع للجنة املتابعة العربية في 
الـ 21 من ســــبتمبر اجلاري على 

هامش اجتماعات اجلمعية العامة 
من اجل استخالص النتيجة الكاملة 
التي سيتم التوجه بها في األمم 
الرئيس األميركي  املتحدة ولدى 

باراك اوباما.
اذا كان ســــيتم تأجيل  وعما 
االنتخابات التشريعية والرئاسية 
بصرف النظر عن نتائج احلوار 
الفلسطينية أوضح  واملصاحلة 
عباس أنه ليست هناك عالقة بني 
املفاوضات واالنتخابات باعتبارها 

قضية داخلية.
الســــلطة  إلــــى رد  وأشــــار 
الفلسطينية على رسالة تلقتها 
مــــن اجلانــــب املصــــري حــــول 
الرؤية املصرية بالنسبة للحوار 
الفلسطيني واصفا الرد بأنه كان 

»ايجابيا«.

فندق في نيويورك يلغي مأدبة مدعو إليها الرئيس اإليراني بسبب إنكاره لـ »المحرقة اليهودية«

واشنطن تستبعد لقاء بين أوباما ونجاد في األمم المتحدة
ـ أ.ف.پ: يعتـــزم  واشـــنطن 
الرئيـــس األميركي بـــاراك اوباما 
إجراء محادثات مع نظيريه الصيني 
والروسي وللمرة األولى مع رئيس 
الوزراء الياباني اجلديد على هامش 
اجتماعـــات اجلمعية العامة لأمم 
املتحـــدة في نيويـــورك بعد أيام 
لكن من غيـــر املرجح ان يعقد اي 
الرئيس اإليراني محمود  لقاء مع 
احمدي جناد، وفقا ملا اعلنته مندوبة 
الواليات املتحدة في األمم املتحدة 
ســـوزان رايس امس األول.  وفي 
فترة نشـــاط ديبلوماسي مكثف، 
سيجري اوباما محادثات ثنائية بعد 
غد الثالثاء في نيويورك مع الرئيس 
الصيني هو جينتاو واالربعاء مع 
نظيره الروسي دميتري مدڤيديڤ 
كما اعلنت رايس. وفي اليوم نفسه، 
سيلتقي للمرة األولى رئيس الوزراء 
اليابانـــي اجلديد يوكيو هاتوياما 
الذي تولى منصبه االربعاء املاضي 
كما قالت الســـفيرة رايس. وهذه 
احملادثات الثنائية ستعقد قبيل قمة 
قادة الدول املتطورة واالقتصادات 
الكبرى الناشـــئة في بيتســـبرغ 
)الواليات املتحدة( املخصصة لالزمة 
االقتصادية )مجموعة العشرين(. 
كما تأتي بعد حدثني مهمني يتعلقان 

باليابان وروسيا.
فتنصيـــب هاتوياما رئيســـا 
للوزراء الذي انهى اكثر من نصف 
عقد من هيمنة احملافظني بشـــكل 
غير منقطع تقريبا على الســـاحة 
السياسية اليابانية، يطرح تساؤالت 
حول مستقبل العالقات بني احلليفني 

الكبيرين الياباني واألميركي.

ترقب لمحادثات أول أكتوبر

اوبامـــا اعلن اخلميس  ان  كما 
املاضي انه الغى مشـــروع الدرع 
املضادة للصواريخ في اوروبا الذي 
كان اعده ســـلفه الرئيس السابق 
جورج بوش. وكان هذا املشروع اثار 

توترا شديدا بني واشنطن وموسكو 
قرابة انتهاء والية بوش.

وقبل حوالي 10 ايام من اللقاءات 
التي ستعقد في نيويورك وبيتسبرغ 
جازف اوباما باطالق خالف جتاري 
مع الصني عبر فرض رسوم جمركية 
اضافية على االطارات املستوردة 

من الصني.
وفي األول مـــن أكتوبر يرتقب 
ان جتـــري احملادثات بـــني القوى 
الكبرى وإيران وهي موضع ترقب 
شـــديد. وتريد الواليـــات املتحدة 
احلصول على تأييد روسيا والصني 
ملساعيها الهادفة للتصدي ملا تعتبره 
التهديد النووي اإليراني. والتزال 
إزاء  موســـكو وبكني مترددتـــني 
تشديد اإلجراءات بحق اجلمهورية 
اإلسالمية. لكن رايس اشارت الى 
انه بالرغـــم من احتمـــال وجود 
ممثلني أميركي وإيراني على طاولة 
املفاوضات في االول من أكتوبر، إال 
أنه من غير املرجح عقد اي اتصال 
مباشر بني الرئيس اوباما والرئيس 
اإليراني محمود احمدي جناد في 
نيويورك. وقالت »ال أتوقع حصول 
حوار مباشر« بني الرئيسني مضيفة 
»ال اعتقـــد ان هناك احتماال كبيرا 

حلصول اتصال«.

لقاء غير مستبعد بين أوباما 
والقذافي

لكنها تركت الباب مفتوحا في 
املقابل كما يبدو بحسب الظروف 
حلصول اتصال بني اوباما والرئيس 
الليبي معمر القذافي، عدو الواليات 

املتحدة سابقا.
وقالت ان »ليبيا تشغل حاليا 
مقعـــدا في مجلس األمـــن الدولي 
وستكون حاضرة في قمة مجلس 
األمن«. وهـــذه القمة لقادة اعضاء 
مجلس األمن الدولي تنعقد للمرة 
اخلامسة فقط بتاريخ األمم املتحدة 
على هذا املستوى. وللمرة األولى 

سيكون الرئيس األميركي وفي هذه 
احلالة باراك اوباما رئيس القمة كما 
قالت رايس. وستخصص ملكافحة 
انتشار األسلحة النووية. وسيلقي 
اوباما االربعاء أول خطاب له امام 

جمعية عامة لأمم املتحدة.
من جهة أخرى، قال متحدث باسم 
فندق هيلمسلي في نيويورك امس 
االول انه ألغى مأدبة كان من املقرر 
إقامتها هذا االســـبوع عندما عرف 
ان الرئيس االيراني احمدي جناد 
ضمن قائمة املدعوين قائال ان الرجل 
التي  النازية  الذي وصف احملرقة 
نفذت خالل احلرب العاملية الثانية 
ضد اليهود في أملانيا بأنها أكذوبة 
غير مرحب به. ومن املقرر ان يصل 
جناد الى نيويورك هذا االســـبوع 
العامة  حلضور اجتماع اجلمعية 
لـــأمم املتحدة واثار ظهوره العام 
خارج االجتماع جداال في السنوات 

األخيرة.
وقـــال املتحدث باســـم الفندق 
هوارد روبنشتاين في بيان »فور 
ان علمت ادارة شـــركة هيلمسلي 
باحتمال ان تقيم البعثة اإليرانية 
او الرئيـــس اإليراني حفال بفندق 
هيلمسلي، امرت على الفور بإلغاء 
املأدبة«. وقال البيان دون ان يقدم 
تفسيرا »البعثة اإليرانية أو الرئيس 
احمدي جناد غير مرحب بهما في 

اي منشأة لهيلمسلي«.
وقال ان مجموعة تدعى »متحدون 
ضد إيران نووية« اخبرت الفندق 
بـــأن احمدي جنـــاد علـــى قائمة 

الضيوف.
وأوردت صحيفـــة »نيويورك 
بوست« ان املأدبة كانت قد حجزت 
قبل اشهر من جانب مجموعة طلبة 
إيرانيني. وكان الرئيس جناد قال 
للمصلني في جامعة طهران امس 
أكذوبة  النازية  االول ان »احملرقة 
قائمـــة على زعـــم خيالي ال ميكن 

إثباته«.

اعتبره أفضل لمواجهة التهديدات اإليرانية

غيتس يشيد بقدرات
نظام الدرع الصاروخي المعدل

واشنطن ـ يو.بي.آي: قال وزير الدفاع األميركي 
روبرت غيتس ان املنظومة األميركية اجلديدة للدفاع 
الصاروخي ستقدم حماية أفضل من األولى حتى لو 
ثبت خطأ املعلومات االستخباراتية التي تقول إن إيران 
لم تعد تركز كثيرا على تطوير صواريخ بعيدة املدى. 
ــس االول ان اخلطة اجلديدة هي  ــاف غيتس أم واض
األفضل حتى لو تبني خطأ التقديرات االستخباراتية 
ــران تركز اهتمامها  ــير إلى ان إي األميركية التي تش
ــرة املدى بدال من  ــر على تطوير صواريخ قصي أكث

الصواريخ البعيدة املدى.
وكان غيتس يتحدث إلى الصحافيني بعد لقائه مع 
نظيره التشيكي مارتن بارتاك في الپنتاغون. وأوضح 
»أنا رمبا أكون معتادا أكثر من غيري على مخاطر زيادة 
ــتخباراتية ألني شهدت  االعتماد على املعلومات االس
كثيرا على خطئها«. وأضاف »إذا كانت االستخبارات 
خاطئة وطور اإليرانيون هذه القدرة في وقت أقصر 
ــإن هذه البنية  ــتخبارات، ف مما تتوقعه أجهزة االس
اجلديدة ستمنحنا فرصة أفضل للتعامل مع الوضع من 
البرنامج السابق ملجرد وجود التكنولوجيات اجلديدة 

التي متنحنا املزيد من املرونة«.
ــبق  وكان غيتس وزيرا للدفاع أيام الرئيس االس
جورج بوش عندما أوصى عام 2006 بأن على الواليات 
املتحدة وضع أجهزة رادار متطورة في تشيكيا و10 
صواريخ اعتراضية في پولندا، وذلك بناء على معلومات 
استخباراتية أفادت بأن إيران تطور صواريخ بالستية 

بعيدة املدى.
ــي  ــال الوزير األميركي ان »البرنامج األساس وق
ــم يكن يتمتع بقدرة على مواجهة  الذي أوصيت به ل
الصواريخ القصيرة واملتوسطة املدى رمبا حتى العام 
ــج اجلديد فيؤمن بعض القدرة بدءا  2018 أما البرنام
ــا كل عام من  ــتزيد تدريجي من العام 2011 والتي س
ــذي تغطيه. واملرحلة الثانية  حيث تطورها واملدى ال

ستبدأ عام 2015«.

مدير الـ »سي آي إيه«: 
كرزاي فاز  في االنتخابات على ما يبدو

ــنطن ـ ا.ف.پ: صرح مدير وكالة االستخبارات املركزية  واش
ــا ان الرئيس االفغاني املنتهية  ــي آي ايه( ليون بانيت االميركية )س
ــية التي  واليته حميد كرزاي فاز على ما يبدو باالنتخابات الرئاس
ــملتها  ــطس حتى بعد الغاء االصوات التي ش اجريت في 20 اغس
ــع اذاعة صوت اميركا  ــال بانيتا في مقابلة م ــات تزوير. وق عملي
ــس االول اجلمعة »يبدو ان كرزاي مازال  ــة الى اخلارج، ام املوجه
الفائز املقبل على االرجح في هذه االنتخابات حتى بعد الغاء بعض 
ــبب عمليات التزوير«. لكنه اضاف »من الواضح ان  االصوات بس
بعض مستويات الفساد والتزوير شابت هذه االنتخابات«، مشيرا 
ــرز هذه االصوات«. وحرصت وكالة  ــى ان »جلانا تقوم حاليا بف ال
االستخبارات املركزية االميركية على القول امس االول ان مديرها 

لم يكن يرمي الى اعطاء النتيجة النهائية لالنتخابات.
واكد احد املتحدثني باسمها جورج ليتل ان »بانيتا لم يؤكد نتائج 

االنتخابات االفغانية بل حتدث عن نتيجة محتملة«.
وتابع ان »اي ايحاء بأنه حتدث عن امر نهائي خاطئ«.

وبعد حوالي الشهر على االنتخابات، اعلنت النتائج االربعاء فحصل 
كرزاي بنتيجتها على االغلبية املطلقة مع 54.6% من االصوات مقابل 
27.8% ملنافسه الرئيسي عبداهلل عبداهلل الذي اكد لوسائل االعالم ان 
عمليات التزوير كانت »كثيفة«. لكن ال ميكن اعالن اعادة انتخاب 
كرزاي رسميا الن جلنة مستقلة تشرف عليها االمم املتحدة امرت 
باعادة فرز مئات االف البطاقات املشبوهة. واذا الغي عدد كبير من 

البطاقات، فمن املمكن تنظيم دورة ثانية.


