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 القاهرة وكاالت: قضت محكمة مصرية بتغرمي رئيس حترير 
صحيفة «املصـــري اليوم» اليومية املســـتقلة وأربعة كتاب 
بالصحيفة لثبوت ادانتهم في سب رئيسة حترير مجلة سياسية 
صادرة عن مؤسسة «االهرام» اململوكة للدولة. وقالت مصادر 
قضائية امس ان ادانة مجدي اجلالد رئيس حترير «املصري 
اليوم» والكتاب في الصحيفة: بالل فضل وأسامة غريب وسمير 
صموئيل وهالة توفيق جاءت لســـبهم هالة مصطفى رئيسة 

حترير مجلة «الدميوقراطية» بعد زيارة السفير اإلسرائيلي 
ملكتبها في األهـــرام العام املاضي. واوضحت ان محكمة جنح 
السيدة زينب قضت بتغرمي الصحافيني ١٠ آالف جنيه لكل منهم 
وتغرمي مجدي اجلالد ٥ آالف اضافية بصفته رئيس التحرير. 
وقالت مصطفى في تصريحات للصحافيني إنها فخورة بالقضاء 
املصري الذي يشكل هيئة مستقلة ومحترمة وموضوعية وميثل 

املالذ األخير ألي مواطن يشعر بالظلم في مصر. 

 محكمة مصرية تغرم صحافيين لسبهم رئيسة تحرير التقت السفير اإلسرائيلي

 عراقيون ينقلون جثة أحد ضحايا تفجير الكنيسة في بغداد                          (رويترز) 

 ارتفاع ضحايا االعتداء على كنيسة سيدة النجاة ألكثر من ١٢٠ .. والبابا يدين العنف ضد مسيحي الشرق األوسط 

 «القاعدة» تستهدف المسيحيين.. تبنت هجوم بغداد وتتوعد أقباط مصر 
 بغداد ـ أ.ف.پ: تلقت القيادة 
العراقية املشلولة  السياســـية 
منذ نحو ٨ أشـــهر ضربة أمنية 
هي األعنف، حيث تبنى تنظيم 
«دولة العراق اإلسالمية» املوالي 
الذي استهدف  الهجوم  للقاعدة 
النجاة للسريان  كنيسة سيدة 
الكاثوليك في حـــي الكرادة في 
العاصمة العراقيـــة بغداد، كما 
امهل الكنيسة القبطية املصرية 
٤٨ ساعة لإلفراج عن مسلمات 
«مأسورات في سجون اديرة» في 
مصر، وذلك بحسب مركز سايت 
االميركي املتخصص في مراقبة 

املواقع االلكترونية اإلسالمية.
فـــي بيـــان للتنظيم    وجاء 
«صالـــت ثلة غاضبة من اولياء 
اهللا املجاهدين على وكر جنس 
من اوكار الشرك التي طاملا اتخذها 
نصارى العراق مقرا حلرب دين 

االسالم وارصادا ملن حاربه».
  ويأتي ذلك بعد العملية التي 
استهدفت مساء أمس األول كنيسة 
سيدة النجاة وادت الى مقتل ٣٧ 
رهينة وجـــرح ٥٦ آخرين على 

االقل.
  وشنت القوات األمنية العراقية 
مبؤازرة مـــن اجليش االميركي 
هجوما لتحرير الرهائن فقتلت 
ثمانية من املسلحني التسعة. وكان 
املسلح التاسع قد فجر نفسه قبل 
تدخل القوات العراقية واالميركية، 

بحسب مصدر امني.
  ولم يحـــدد تنظيـــم «دولة 
العراق االسالمية» تاريخ العملية 
او مكانها، لكنـــه قال انه نفذها 
«نصـــرة ألخواتنا املســـلمات 
املستضعفات االسيرات في ارض 

مصر املسلمة».
الكنيســـة  التنظيم    وامهـــل 
القبطيـــة في مصر ٤٨ ســـاعة 
«لتبيان حال اخواتنا في الدين 

 كاميليا ووفاء.. قبطيتان
  في قلب التوترات الطائفية 

  
  القاهرةـ  أ.ف.پ: كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطني هما املصريتان 
القبطيتان اللتان حتدثت عنهما مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة 
في العراق لتبرير الهجوم على كاتدرائية السريان الكاثوليك في 

بغداد امس االول الذي قتل خالله عشرات املسيحيني.
  وتكاد كاميليا شحاته ووفاء قسطنطني ان تكونا اشهر امراتني 
في مصر بسبب كونهما زوجتي اثنني من قساوسة الكنيسة القبطية 
ســـرت شائعات واسعة حول اعتناقهما االسالم ما اثار توترا بني 
املسلمني واملسيحيني تفجر في تظاهرات داخل كاتدرائية االقباط 
فـــي القاهرة احتجاجا على «خطف املرأتني واســـلمتهما بالقوة» 
وتظاهـــرات مضادة امام عدد من املســـاجد اعتراضا على «اخفاء 

الكنيسة للمرأتني وارغامهما على العودة للمسيحية».
  وكانت كاميليا شـــحاتة «اختفت» ملدة خمسة ايام في يوليو 
املاضي قبل ان تتمكن اجهزة االمن من التعرف على مكان اقامتها 
لدى صديقة لها. وارغمت املرأة الشابة التي غادرت منزل الزوجية 
بعد مشـــاجرات عائلية على العودة الى الكنيســـة في حراســـة 

الشرطة.
  وسرت شائعات واســـعة حول اعتناقها االسالم وهو ما نفته 
الكنيسة القبطية ونفاه االزهر الذي يحتفظ بسجالت تضم اسماء 
من يترك املسيحية الى االسالم. اما وفاء قسطنطني، فقد «اختفت» 
كذلك لفترة قصيرة في العام ٢٠٠٤ وترددت آنذاك شائعات حول 

اعتناقها االسالم قبل ان تسلمها اجهزة االمن الى الكنيسة.
  واثارت قضية وفاء قسطنطني، التي اكدت الكنيسة انها «ارغمت 
على تـــرك دينها» غضب البابا شـــنودة الثالث بطريرك االقباط 
االرثوذكس الذي قرر االعتكاف فـــي دير وادي النطرون ملدة ١٥ 
يوما تعبيرا عن احتجاجه على موقف الدولة الذي اعتقد انه يتسم 

بالتساهل ازاء من يحاولون اسلمة املسيحيني.
  ورغم ان بني احلادثتني ســـت ســـنوات اال انهما تشهدان على 
التوتر املتنامي بني املسلمني واملســـيحيني مع انحسار اخلطاب 

الديني املتسامح وتنامي خطاب التعصب والتشدد الديني.
  ويقول االقباط، الذين تتراوح نسبتهم بني ٦٪ و١٠٪ من الـ ٨٠ 
مليون مصري، انهم يتعرضون للتهميش واالستبعاد من املناصب 
العليا في املؤسســـات الرئيســـية للدولة مثل الشرطة واجليش 

واجلامعات والقضاء.
  ورغم ان االقباط يتهمـــون اجهزة االمن عموما بالتقصير في 
حمايتهم اال ان الكنيسة تدعم علنا احلزب الوطني الدميوقراطي 

احلاكم وتعتبره حزام االمان في مواجهة االخوان املسلمني. 

ان زوجتي الكاهنني املعتقلتني هما 
كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطني، 

كما ذكر سايت.
  وجاء فـــي الوعيد انه اذا لم 
يلـــب االقباط مطلـــب التنظيم 
«ستفتحون على ابناء ملتكم بابا 
ال تتمنونه ابـــدا ليس بالعراق 
فحســـب بل في مصر والشـــام 
وســـائر بلدان املنطقة فلديكم 
عندنا مئـــات اآلالف من االتباع 
ومئات الكنائس وكلها ستكون 

هدفا لنا ان لم تستجيبوا».
  من جهته، قال الفريق حسني 
الداخلية  كمـــال وكيـــل وزارة 
العراقية إن عـــدد قتلى حادث 
احتجاز الرهائن في كنيسة سيدة 

النجاة  ارتفع إلى ٥٢ شخصا.
  ونقلـــت قنـــاة «اجلزيرة» 
الفضائيـــة أمس عن كمال قوله 
إن ٦٧ شخصا أصيبوا أيضا خالل 
عملية حتريـــر الرهائن، بدوره 
أدان البابا بنديكتوس السادس 
عشر أمس الهجوم ونقلت إذاعة 
الڤاتيكان عـــن البابا قوله بعد 
صـــالة املالك صبـــاح أمس في 
ساحة الڤاتيكان ان الهجوم «بالغ 
اخلطورة» ويأتي في إطار العنف 
الذي يســـتهدف املسيحيني في 
الشرق األوســـط داعيا للصالة 
«لضحايا هذا العنف الوحشـــي 

الذي استهدف مدنيني عزال».
  وأضاف «في مواجهة العنف 
الوحشـــي الذي يواصل تقسيم 
شعوب الشـــرق األوسط أجدد 
دعوتي للســـالم: هذه هدية من 
اهللا ولكنها أيضا نتيجة جهود 
أصحاب النوايا الطيبة واملؤسسات 

الوطنية والدولية».
القـــول «يجب  إلى    وخلص 
أن تتضافـــر جهودنـــا لضمان 
وقف جميع أشكال العنف» في 

املنطقة. 

املأسورات في سجون اديرة الكفر 
وكنائس الشرك في مصر واطالق 

سراحهن جميعهن».
  وبحسب «سايت» فإن تهديدات 

القاعدة ألقباط مصر تأتي عقب 
الدعوات الى املسلمني للتحرك من 
اجل زوجتي كاهنني قبطيني قيل 
ان احداهما اعتنقت االسالم ولهذا 

السبب مت احتجازها داخل احد 
االديرة، وان الثانية ابدت رغبتها 
في إشهار االســـالم فاحتجزت 

بدورها في احد االديرة.

  وبث التنظيم ايضا تسجيال 
مصورا منسوبا الى «مقاتل» يقود 
مجموعة انتحارية ويهدد بدوره 
الكنيسة القبطية في مصر ويقول 

 المهري يندد  بجريمة الكنيسة ويطالب بتحريم قتل األبرياء 
ــيحية سماحة  ــالمية املس  أصدر رئيس مجلس العالقات اإلس
العالمة السيد محمد باقر املهري بيانا يشجب فيه العملية االرهابية 
ــة سيدة النجاة في بغداد، ادان فيه الهجوم  التي وقعت على كنيس
على كنيسة سيدة النجاة في العراق. وندد بـ «اجلماعة التكفيرية 
ــالم زورا وبهتانا باحتجاز الرهائن في  املتأسلمة التي تدعي االس
ــة سيدة النجاة للسريان الكاثوليكي في وسط بغداد وقتلت  كنيس
هذه اجلماعة اخلارجة عن االسالم والتي تُسمي نفسها بتنظيم دولة 
ــالمية ٢٥ مسيحيا كانوا يؤدون صالة القداس و٧ من  العراق االس
ــرطة العراقية وطالب هذا التنظيم التابع للقاعدة اطالق سراح  الش

ارملة املقبور ابو عمر ومعتقلي القاعدة في بغداد ومصر».
ــالمية بشجب  ــلمني واحلركات االس   وطالب املهري علماء املس
وادانة قتل االبرياء واصدار فتاوى من قبل فقهاء املسلمني بتحرمي 
ــيحيني وايضا شجب االفكار  ــلمني كانوا أو مس قتل االبرياء مس
التكفيرية واحلكم بخروجهم عن دائرة االسالم كاخلوارج وناشد 
احلكومات احلذر واليقظة ممن يحملون مثل هذه االفكار االرهابية 
كما اننا بريئون من هذه االفكار ونقول للعالم الغربي واملسيحي ان 
هؤالء ليسوا مبسلمني واالسالم بريء منهم متاما ألنه دين السالم 

والتسامح ال دين القتل واالرهاب». 

 تتولى أكبر اقتصادات أميركا الالتينية على خطى دا سيلفا 

 روسيف «المرأة الحديدية» أول سيدة تترأس البرازيل 
 برازيلياـ  د.ب.أ: دخلت املرأة احلديدية 
ديلما روسيف التاريخ البرازيلي من بابه 
العريض بعد فوزها بجولة اإلعادة في 
انتخابات الرئاســـة كأول سيدة تشغل 

هذا املنصب. 
  وبعـــد فرز كل األصـــوات، حصلت 
روسيف على أكثر من ٥٦٪ من األصوات 
الصحيحـــة مقابـــل ٤٤٪ حصل عليها 
منافســـها مرشـــح احلزب االشتراكي 
الدميوقراطي جوزيه سيرا الذي أعترف 

بهزميته مساء أمس األول.
  ويعني انتخاب روســـيف استمرار 
الرئيس احملبـــوب لويس  سياســـات 
ايناسيو لوال دا سيلفا الذي رشح وزيرة 
شؤون الرئاسة السابقة كمرشحة عن 
حزب العمال احلاكم والذي أيدها حتى 
باتت السياسية غير املعروفة نسبيا هي 

خيار البرازيليني ملنصب الرئيس.
  وحتدثـــت روســـيف وهـــي دامعة 
العينني عن دا ســـيلفا في أول تصريح 
لها كرئيســـة منتخبة أمام القاعة التي 
اكتظت مبسؤولي حزب العمال احلاكم 
«إن تولي الرئاسة خلفا له أمر صعب 
وميثل حتديا لكنني سأعرف كيف أحافظ 

على إرث لوال، سأعرف كيف أعزز عمله 
وأبني عليه». وأبرزت روسيف وضعها 

التاريخي كأول رئيسة للبرازيل.
  وقالـــت «أود حقـــا أن ينظر اآلباء 
واألمهات اليوم في أعني الفتيات ويقولوا 

لهن: نعم، النساء يستطعن».
  وأضافت أن «االلتزام األكثر أهمية» 
بالنسبة لها سيكون القضاء على الفقر 
وتوفير الفـــرص للجميع.وأكدت على 
التنمية االقتصاديـــة ومحاربة «مبدأ 
احلمائية الذي متارسه الدول الغنية» 
وإنها حتتاج إلى وضع حد للمضاربات 
املالية التـــي تزيد من «اضطراب رأس 

املال والعمالت».
  وقال لوال عن مرشحته املفضلة بعد 
اإلدالء بصوته في مسقط رأسه مبدينة 
ساو برناردو دو كامبو الصناعية قرب 
ساو باولو «ليس لدي شك في أنها ستأتي 

بحكومة عظيمة لهذا البلد».
   وخالل االحتفال بفوز «مرشـــحة 
الرئاســـة»، دلت احلماسة التي ظهرت 
على احملتفلني مبجرد ذكرها أسم الرئيس 
لويس إغناسيو لوال دا سيلفا، على عمق 
االرتباط بني الشخصيتني، وأخذ املئات 

من املؤيدين يهتفون بسمه «لوال...لوال»»، 
رغم أنه لم يكن متواجـــدا في الفندق 
مبدينة برازيليا حتى ال «يســـرق منها 
األضـــواء» وفقا لرغبته. وقال متحدث 
باسمه «إنه يعتقد أن اليوم حفل روسيف 

وأن الرئيس لن يقول شيئا».
  وغالبا ما يسخر من لوال الستهالله 
الكثير من خطاباته بعبارة «لم يحدث 
ذلك أبدا في تاريخ هذه البلد». لكن هذه 
العبارة ميكن له أن يقولها بكل ثقة كونه 
لم يحدث مـــن قبل في تاريخ البرازيل 
أن تولت امرأة رئاســـة الدولة وإنه لم 
يحدث من قبل أن استمر حزب العمال 

لهذه الفترة الطويلة في احلكم.
  واعتبرت روسيف اليسارية املقرر 
أن تتسلم السلطة من لوال في أول يناير 
املقبل لتتولى قيـــادة أكبر اقتصادات 
أميركا الالتينية وثامن أضخم اقتصاد 
في العالم بأغلبية في كل من مجلسي 
البرملان، أن هـــذا املنصب «أكثر املهام 

أهمية في حياتي».
  لكن روســـيف وكما يقول محللون 
تفتقد «الكاريزما» التي كانت لدى سلفها 

وهي حقيقة تأكدت بعد فوزها.  

 صنعاء تتخذ المزيد من االجراءات في مطاراتها وألمانيا تمنع جميع رحالت الركاب الجوية اآلتية من اليمن 

 الطرود المفخخة تنتقل إلى اليونان وأحدها كان موجهاً لساركوزي 
 عواصم ـ وكاالت: جتدد شـــبح الطرود املفخخة أمس 
مع إعالن الشرطة اليونانية ان احد الطرود املفخخة التي 
عثرت عليها الشرطة امس في اثينا مع عناصر فوضوية 
يونانية متطرفة كان موجها الى الرئيس الفرنسي نيكوال 

ساركوزي كما جاء في بيان للشرطة.
  وعثر على الطرد وعلى اخر كان موجها الى الســـفارة 
البلجيكية في اثينا مع شخصني مشتبه بهما خالل عملية 
قامت بها الشرطة في حي بانغراتي بوسط املدينة اثر انفجار 
طرد اول صباحا في مكتب شركة للبريد السريع سلم اليها 
الرساله الى سفارة املكســـيك في اثينا. وعلى االثر قامت 
الشـــرطة بابطال مفعول طرد ثان في وكالة اخرى قريبة 
وكان مرســـال الى السفارة الهولندية. وقال املتحدث باسم 
الشرطة ثاناسيس كوكاالكيس لفرانس برس انها «مسألة 
تدعو للســـخرية ففي حالة ساركوزي من البديهي ان هذا 

الطرد لم يكن سيصل ابدا الى وجهته».
  في توسيع لقرار حظر رحالت الشحن، قررت احلكومة 
االملانية امس منع جميع رحالت الركاب اجلوية اآلتية من 
اليمن من الهبوط في مطاراتها، كما اعلن متحدث باســـم 
وزارة النقل. وقال املتحدث في مؤمتر صحافي حكومي ان 
املانيا عززت اجراءاتها االمنية بعدما تبني ان احد الطرود 

امللغمة مر عبر مدينة كولونيا غرب املانيا.
  واضاف ان «كافة شركات الطائرات اليمنية التي تسير 

واعتقلت مشتبها بهم بعد العثور على طردين مفخخني قد 
يكونان بحسب الواليات املتحدة من صنع القاعدة. واقرت 
اللجنـــة الوطنية المن الطيران املدنـــي «اتخاذ املزيد من 
الضوابط واالجراءات االضافية في املطارات اليمنية خاصة 
في ضوء تطور أساليب التنظيمات االرهابية» اال ان اللجنة 
اشـــارت الى ان «الطردين املشـــبوهني املكتشفني في دبي 
وبريطانيا مؤخرا قد اكتشفا وفقا ملعلومات استخباراتية 
عالية املستوى وكان من الصعوبة الكشف عنها بالوسائل 

املعتادة».
  واقرت اللجنة التي يرأسها وزير النقل خالد ابراهيم 
الوزير «تطبيق اساليب تفتيش غير اعتيادية على جميع 
الشحنات اخلارجة من املطارات اليمنية ومبا يضمن أمن 
الطيـــران املدني»، اضافة الى اقرار «تطبيق نظام اعتماد 
وكالء الشحن اجلوي مبا يضمن ربط منح التراخيص لهم 
بتوفير االشـــتراطات الدولية واستمرار الرقابة الدورية 

عليهم».
  الى ذلك، اكدت اللجنة على «اهمية استمرار تدفق تبادل 
املعلومات االستخباراتية بني االجهزة املختصة في جميع 
الدول املعنية لضمان مكافحة االرهاب بشكل فاعل وسريع». 
كما مت اقرار تشكيل وحدة امنية متخصصة بأمن املطارات 
تتولى تدريب وتأهيل املوظفني «مبا يكفل تعزيز اجراءات 

حماية املطارات من اي افعال تخريبية او ارهابية». 

رحالتها الى املانيا تسلمت قرار حظر الطيران»، مؤكدا ان 
«سلطات الطيران االملانية لديها اوامر برفض هبوط جميع 

الطائرات املباشرة او غير املباشرة القادمة من اليمن».
  ويعني هذا انه في الوقت احلالي لن يسمح باي رحالت 
(من اليمن) الى املانيا او فـــوق اراضيها»، بدورها قررت 
سلطات صنعاء تفتيش كافة الشحنات اخلارجة من مطاراتها 

 أبرز الرئيسات في أميركا الالتينية

 أوباما يرفه عن نفسه باالحتفال 
بالهالوين مع األطفال قبيل 

انتخابات الكونغرس
  

  واشـــنطن ـ د.ب.أ: احتفـــل الرئيـــس 
األميركي باراك أوباما وزوجته ومجموعة 
من األطفال بالهالوين في البيت األبيض 
األمر الذي كان مبثابة اســـتراحة قصيرة 
للرئيس من التفكير في انتخابات التجديد 
النصفي للكونغـــرس، ومت توزيع القرع 
العســـلي على جميع األطفال كما تزينت 
جدران أعمدة مدخل البيت األبيض بأشكال 

العناكب واخلفافيش.
  ووزع أوباما وزوجته ميشيل ووالدة 
زوجته ماريان روبينسون، احللوى على 
األطفـــال الذين جتمعوا في حديقة البيت 

األبيض.
  وحصل األطفال الذين تراوحت أعمارهم 
بني ٦ و١٤ عاما على الشيكوالتة والبسكويت 
والفواكه املجففـــة، ووفقا ملصادر البيت 
األبيض فإن هؤالء األطفال هم تالميذ من 
مدارس في واشنطن وميريالند وفيرجينيا، 
وانتشر األطفال في حديقة البيت األبيض 
وهم يرتـــدون مالبس مخيفة لســـحرة 
وشخصيات شـــهيرة من األعمال الفنية، 
ورافق احلفل فريـــق جاز ارتدى عازفوه 

أزياء القراصنة. 

 إحباط مخطط الغتيال مسؤولين 
في ذكرى ثورة تحرير الجزائر

  
  اجلزائرـ  وكاالت: كشف مصدر جزائري أن 
أجهزة األمن أحبطت السبت املاضي مخططا 
«إرهابيا» كان سينفذ امس ضد رسميني مبناسبة 
االحتفال بيوم اندالع ثورة التحرير اجلزائرية 
في األول من نوفمبر من العام ١٩٥٤ في والية 

عنابة شرقي العاصمة اجلزائرية.
  ونقلت صحيفة «اخلبر» عن مصدر مطلع 
قوله إن مصالح األمن املشتركة بعنابة أوقفت ٤ 
أشخاص تتراوح أعمارهم بني ٣٠ و٤٥ عاما عقب 
اشتباك مسلح أسفر عن إصابة أحد املسلحني، 
موضحا أن العملية جاءت بناء على معلومات 
استخباراتية وردت إلى مصالح األمن املختصة 
تفيـــد بوجود حتركات مشـــبوهة في الفترة 
األخيرة ملجموعة مسلحة تتكون من ٤ أشخاص 
على طول املسار املؤدي إلى منطقة مقام الشهيد 

موقع االحتفال بذكرى الثورة.
  وأشـــار املصدر نفسه إلى أن أجهزة األمن 
رصدت حتركات املجموعة إلى غاية وصولها إلى 
املوقع املستهدف ليندلع اشتباك بني اجلانبني 
أسفر عن إصابة سائق السيارة بجراح ومحاولة 
فرار باقي املجموعة إال أن قوات األمن متكنت 
من القبض عليهم وقامت بعدها بتمشيط كامل 
للمناطق املجاورة والطرقات الفرعية املؤدية 
إلى مقام الشـــهيد للبحث عن قنابل يكون قد 

زرعها املسلحون قبل توقيفهم. 

 عواصم - بي. بي. ســـي: انتخبت ديلما روسيف 
رئيسة للبرازيل لتصبح أول امرأة تشغل هذا املنصب 
في بلدها. وهي األخيرة ضمن عدد من السيدات في 

أميركا الالتينية يشغلن هذا املنصب وأبرزهما.
ـ البرازيل ٢٠١٠: انتخبت ديلما روسيف     ديلما روسيف 
من حزب العمال احلاكم في البرازيل رئيسة للبالد. 
والبرازيل دولة تضم ٢٠٠ مليون نسمة وتعد قوة 

ناشئة على الساحة العاملية.
   لورا شينشـيال ـ كوسـتاريكا ٢٠١٠: نصبت شينشيال 
رئيسة لكوستاريكا في مايو هذا العام بعد نصر حاسم 
حققته في االنتخابات التي جرت في فبراير املاضي. 
تنتمي إلى حزب التحرير القومي من أحزاب الوسط، 
وكانت نائبة لسلفها الرئيس أوسكار آرياس. تنحدر 
من عائلة سياسية وشغلت عددا من املناصب احلكومية. 
ــتاريكا وجامعة جورج تاون  ــت تعليمها في كوس تلق
بالواليات املتحدة. تعتبر محافظة اجتماعيا، وتعارض 

زواج املثليني واإلجهاض. 
    كريستينا فرنانديز دي كيتشنر ـ األرجنتني ٢٠٠٧: حققت 
كريستينا فرنانديز دي كيتشنر فوزا ساحقا في 
اجلولة األولى من االنتخابات الرئاسية األرجنتينية 
في أكتوبر عام ٢٠٠٧. وتسلمت الرئاسة من زوجها 
نيستور كيتشنر. وقد عمل االثنان معا وكانا يعتبران 
«كلينتوني اجلنوب». سجل فرنانديز حافل بالعمل 

السياسي منذ أواخر الثمانينيات.
    ميشـيل باتشـيليت ـ تشـيلي ٢٠٠٦ ـ ٢٠١٠: نصبت 
باتشيليت رئيسة لتشيلي عن احلزب االشتراكي في 
مارس عام ٢٠٠٥. كانت قد شغلت منصب وزيرة الدفاع 
لتكون أول امرأة تشغل هذا املنصب في أميركا الالتينية، 

وكذلك منصب وزيرة الصحة. درست االستراتيجية 
ــكرية وتخصصت في طب األطفال واألمراض  العس
الوبائية. في السبعينيات، وفي أوائل أيام حكم آوجستو 
بينوشيه اعتقل والدها بتهمة اخليانة. كما اعتقلت هي 

ووالدتها قبل اخلروج إلى املنفى.
    ميريـا موسكوسـوـ  بنمـا ١٩٩٩ـ  ٢٠٠٤: فازت ميريا 
موسكوسو باالنتخابات الرئاسية في مايو، ١٩٩٩ 
وكانت على رأس الســـلطة لدى تسليم الواليات 
املتحدة قنـــاة بنما. هي أرملـــة الرئيس أرنولفو 
آرياس الذي شـــغل املنصب ثالث مرات. تعهدت 
بالعمل على تقليص الفقر في بنما. غير أن فترة 

رئاستها شابتها اتهامات بالفساد.
   روزاليا آرتييجا ـ الرئيسـة املؤقتة إلكوادور ١٩٩٧: عملت 
روزاليا آرتييجا رئيسة مؤقتة لإلكوادور ليومني فقط 
في فبراير ١٩٩٧ مع إعالن عدم قدرة الرئيس السابق 
عبداهللا بوكرم على احلكم. خاضت املعركة االنتخابية 
للرئاسة عام ١٩٩٨، لكن لم حتصل إال على قدر يسير 

من األصوات.
    إيزابيل بيرون ـ األرجنتني ١٩٧٤ ـ ١٩٧٦: كانت إيزابيل 
بيرون أول امرأة تشغل منصب الرئيسة في أميركا 
الالتينية. تسلمت رئاسة األرجنتني عام ١٩٧٤ بعد 
وفاة زوجها خوان دومينيجو بيرون الذي كان رئيسا 
لثالث فترات رئاسية. انت إيزابيل بيرون زوجته 
الثالثة، وتزوجها بعد سنوات من وفاة زوجته األولى 
احملبوبة جدا إيفـــا بيرون. كانت إيزابيل املعروفة 
لألرجنتينيني باسم إيزابيليتا راقصة كباريه سابقة. 
وخالل توليها الرئاســـة جرت إضرابات كثيرة عن 

العمل واملئات من حوادث القتل السياسي. 

 رجال املباحث يجمعون معلومات من موقع انفجار أحد الطردين في أثينا 


