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دوليات

�إمام جمعة طهران� :أميركا الراعي الأول
للإرهاب في العالم

االتحاد الأوروبي يرف�ض الإمالءات الأميركية لت�شديد العقوبات �ضد مو�سكو

الفروف :اتهامات كيري لو�سائل �إعالم رو�سية �سلوك غير م�ؤدب
أعلن وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الفروف أن روسيا ستعمل
بثبات على ن��زع فتيل ال��ن��زاع في
أوكرانيا على أساس اتفاق جنيف إال
أنها ال تقبل مطالب أحادية الجانب.
وق��ال الف��روف في كلمة ألقاها
في منتدى الدبلوماسيين الشباب
ف��ي م��وس��ك��و« :إن ب��ع��ض ال��دول
وأولها ال��والي��ات المتحدة تطرح
مثل هذه المطالب وب��دال ً من نزع
س�لاح القطاع األي��م��ن وغ��ي��ره من
المتطرفين يعلن األميركيون أن
كل ما تفعله السلطات األوكرانية
شرعي وال يجري إخالء المباني».
وأض���اف الف���روف إن واشنطن
تتمتع بقدرة عجيبة على وضع
ك��ل ش��يء رأس���ا ً على عقب وب��دال ً
من سعيها إلى نزع سالح القطاع
األيمن تطالب روسيا بإخالء مقار
إداري��ة في دونيتسك ولوغانسك
وسالفيانسك وغ��ي��ره��ا م��ن مدن
جنوب شرقي أوكرانيا.
وأوضح الفروف أن اتفاق جنيف
يقضي ب��ض��رورة ال��ت��زام الجهات
المعنية كافة ب��إخ�لاء أيّ مبان
جرى االستيالء عليها بشكل غير
شرعي في جنوب شرقي أوكرانيا
وكييف على حد سواء ،الفتا ً إلى أن
الجانب الروسي دعا في جنيف إلى
ضمان مساواة التزامات الجانبين
وت��زام��ن ك��ل ال��خ��ط��وات الخاصة
بإخالء أي مبان محتلة بشكل غير
شرعي ون��زع أسلحة التشكيالت
غير الشرعية كافة.
وح��� ّذر الف���روف م��ن أن الغرب
ي��ن��وي االس��ت��ي�لاء على أوك��ران��ي��ا
انطالقا ً من تطلعاته الجيوسياسية
وقال« :إن الغرب يريد إلى ح ّد كبير
وإلى الحد الذي بدأ منه كل شيء

قوات أوكرانية تطلق النار على أنصار موسكو
االستيالء على أوكرانيا منطلقا ً
حصرا ً من تطلعاته الجيوسياسية
وليس من الحفاظ على مصالح
الشعب األوكراني».
وأوض����ح الف����روف أن���ه عندما
يحشر ال��م��رء نفسه ف��ي مثل هذا
الوضع فال بد من أن تظهر عالمات
النفور عليه حين ال يملك القدرة
على النجاح أو أن تسير األمور في
اتجاهات ال يرغب بها وعندها ال بد
له من أن يقوم بعمل ما للحفاظ
على م��اء الوجه أم��ام ناخبيه ما
يجعله يصب كل ذلك في محاوالت

لمواصلة فرض العقوبات.
وتابع وزير الخارجية الروسي
أن اإلعالم الغربي عمد إلى تزييف
الحقائق ف��ي م��ا يخص تطورات
األوضاع في أوكرانيا مشيرا ً إلى أن
اتهامات وزير الخارجية األميركي
جون كيري الخاصة بتغطية شبكة
قناة روسيا اليوم التلفزيونية هي
سلوك غير مؤدب وغير مقبول .
وقال الفروف« :إن قناة روسيا
ال��ي��وم تتنافس م��ع شبكة «سي
أن أن» و»ب��ي ب��ي س��ي» وغيرها
من وسائل اإلع�لام الغربية التي

وثقت بأنها تهيمن على الساحة
اإلع�لام��ي��ة» ،مشيرا ً إل��ى أن قناة
«آر ت���ي» تمكنت م��ن الحصول
على الكثير م��ن المشاهدين في
أوروبا والواليات المتحدة وأميركا
الالتينية والشرق األوسط.
وف��ي سياق آخ��ر ،أعلن مايكل
مان السكرتير الصحافي للمفوضة
السامية للسياسة الخارجية
واألمن في االتحاد األوروبي كاثرين
آشتون أن االتحاد أخذ في االعتبار
ت��ص��ري��ح��ات ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي
األخ��ي��رة ح��ول تشديد العقوبات

ضد روسيا ،إال أنه «يملك نظامه
الخاص باتخاذ القرارات».
وقال مان أمس ،إن المفوضية
األوروب����ي����ة وج���ه���از ال��س��ي��اس��ة
الخارجية في االتحاد األوروب��ي
«ق��د انتهيا م��ن تنفيذ ج��زء كبير
من العمل حول تحضير عقوبات
(المرحلة الثالثة ضد روسيا)،
إال أن��ه ال ي��وج��د أي مهل زمنية
إلنهائها» .وأك��د أن��ه لفرض هذه
العقوبات «يتعين ات��خ��اذ ق��رار
س��ي��اس��ي مستقل م��ن ق��ب��ل دول
االت��ح��اد األوروب����ي» ،مضيفاً« :ال
أستطيع أن أح��دد أي��ة نشاطات
معينة تستطيع أن تسفر عن
ف��رض ال��ع��ق��وب��ات االق��ت��ص��ادي��ة،
إذ إن ال��ح��دي��ث ق��د ي����دور ح��ول
خرق اتفاقيات جنيف» .وامتنع
المسؤول األوروب��ي عن التعليق
ع��ل��ى ن���ص ح���زم���ة ال��ع��ق��وب��ات
األوروبية ضد روسيا ،مؤكدا ً أنه
ال يعلم شيئا ً عن تصريحات بعض
البرلمانيين األوروبيين عن فكرة
التخلي عن إنشاء أنبوب «السيل
الجنوبي» لنقل ال��غ��از .وأوض��ح
م���ان ألول م���رة ط��ري��ق��ة ات��خ��اذ
العقوبات االقتصادية قائالً إنها
«عملية ديناميكية ،تجري خاللها
مؤسسات االتحاد األوروبي تحليالً
ل�ل�إج���راءات ال��م��ح��ت��م��ل��ة ،وال��ت��ي
تقترحها أيضا ً الدول األعضاء في
االت��ح��اد األوروب����ي ،وم��ن ث��م يتم
بحثها معها .عندما تصبح هذه
االق��ت��راح��ات ج��اه��زة ُت��ط��رح على
ال��دول الـ 28األعضاء في االتحاد
األوروب��ي .ولكي تدخل اإلجراءات
االقتصادية حيز التنفيذ ينبغي
اتخاذ قرار سياسي من قبل جميع
هذه الدول».

تندد بزيارة الرئي�س الأميركي وتعتبرها تحرك ًا خطيراً
بيونغ يانغ
ّ

�أوباما ي�صل كوريا الجنوبية ويتوعد ال�شمالية
وصل الرئيس األميركي باراك
أوباما أمس إلى كوريا الجنوبية،
وس��ط إش���ارات م��ت��زاي��دة إل��ى أن
ك��وري��ا الشمالية تستعد إلج��راء
تجربة ن��ووي��ة ج��دي��دة ،إذ وجه
تحذيرات لها من عواقب ذلك.
وتوجه أوباما إلى قاعدة أوسان
الجوية األميركية خ��ارج سيول،
في زيارة يخيم عليها غرق العبارة
الكورية الجنوبية التي قتل فيها
 171شخصا ً بينما ال يزال  131في
عداد المفقودين.
وفي هذا اإلطار ،قال أوباما إنه
يعلم أن زيارته اآلن تأتي بينما
الكوريون الجنوبيون في حداد،
مشيرا ً إل��ى أن ال��زي��ارة ستكون
فرصة للتعبير عن مواساة الشعب
األميركي لهم.
ووص��ل الرئيس األميركي إلى
سيول آتيا ً من اليابان المحطة
األول��ى في جولته اآلسيوية التي
تشمل أيضا ً ماليزيا والفيليبين.
واتفق أوباما ورئيس ال��وزراء
الياباني شينزو آبي قبل مغادرته
طوكيو في وقت سابق أمس على
إط��ار معاهدة أمنية رئيسية بين
البلدين ،تدعم واشنطن بموجبها
طوكيو في نزاعها مع بكين بشأن
جزر سينكاكو.
وتطرق الطرفان أيضا ً في بيان
مشترك إلى القلق المتصاعد حول
منطقة الدفاع الجوي التي أعلنت
عنها بكين في بحر شرق الصين.

وقبيل وصوله إلى سيول ،حذر
أوباما كوريا الشمالية من إجراء
تجربة نووية جديدة ،قائالً إنها
س ُتقابل بر ّد دولي قوي.
ون���ددت بيونغ ي��ان��غ ب��زي��ارة
أوب���ام���ا ،م��ع��ت��ب��رة أن��ه��ا «ت��ح��رك

خطير يمكن أن يزيد من التصعيد
العسكري ويشيع غيوم سباق
نحو التسلح ال��ن��ووي ف��وق شبه
الجزيرة الكورية».
وف��ي م���وازاة ذل��ك ،أعلن مركز
أبحاث أميركي متخصص أن كوريا

ّ
تحضر على م��ا يبدو
الشمالية
بخطى حثيثة إلج���راء تجربتها
النووية الرابعة.
وقال المعهد األميركي الكوري
للعالقات الدولية التابع لجامعة
جونز هوبكنز إن ص��ورا ً التقطها

أوباما أثناء وصوله إلى سيول

قمر اصطناعي قبل يومين أظهرت
عودة للنشاط في موقع بونغيي-
ري للتجارب النووية في كوريا
ال��ش��م��ال��ي��ة ،م��ش��ي��را ً إل���ى أن ه��ذا
ال��ن��ش��اط مرتبط «ع��ل��ى األرج��ح
بالتحضير لتفجير جديد».
وكانت سيول قد أعلنت الثالثاء
ال��م��اض��ي أن��ه��ا رص���دت ف��ي ه��ذا
الموقع نفسه مؤشرات ت��دل إلى
أن بيونغ يانغ قد تكون في صدد
تحضير تجربة ن��ووي��ة جديدة
ربما تجريها خ�لال زي��ارة أوباما
التي ستستمر  48ساعة .وأضاف
المعهد األميركي ـ الكوري للعالقات
الدولية على موقعه اإللكتروني
« 38ن���ورث» أن تحليل الصور
ال��ج��دي��دة يظهر أن ه��ن��اك ع��ودة
للنشاط وتحركات آلليات ونقل
معدات قرب مداخل النفقين اللذين
أجريت فيهما سابقا ً التفجيرات
النووية تحت األرض.
وأوض��ح أن الصور تظهر أيضا ً
آليات قيادة وسيطرة مهمتها على
ما يبدو تأمين االتصال بين الموقع
ومنشآت أخرى.
وذكر المعهد أن في شباط 2013
حين أجرت بيونغ يانغ تجربتها
النووية األخيرة ،استؤنف النشاط
في موقع التجارب النووية قبل
يومين أو ثالثة أي��ام من حصول
التفجير ،وأض���اف« :ال نعلم ما
إذا كانت كوريا الشمالية ستتبع
الجدول الزمني نفسه».

تجمع بشري أمام موقع االنفجار

م�س�ؤول في البنتاغون :البحث عن الماليزية قد ي�ستمر ل�سنوات
أعلن مسؤول في وزارة الدفاع األميركية
أم��س ،أن البحث عن طائرة البوينغ 777
الماليزية المفقودة من المرجح أن يستمر
لسنوات.
وت��ح��دث المسؤول بينما ب��دا أن مركبة
استشعار أميركية تعمل تحت الماء فشلت
في العثور على أي أثر لحطام الطائرة في

منطقة البحث بالمحيط الهندي قبالة غرب
أستراليا.
وقال المسؤول ،الذي تحدث شريطة عدم
نشر اسمه ألن��ه غير مخول بالتعليق على
جهود البحث ،إن «البحث عن الطائرة المفقودة
سيدخل اآلن مرحلة أصعب بكثير ،يجري
خاللها تمشيط مناطق أوسع في قاع المحيط

ق��رب المكان ال��ذي يعتقد أن تكون الطائرة
تحطمت فيه» .وأضاف« :فتشنا هذه المنطقة
الصغيرة بكاملها ولم نعثر على أي شيء .اآلن
علينا أن نرجع إلى المنطقة الكبيرة ...واآلن
أصبحنا نتحدث عن سنوات».
وأكملت غواصة االستشعار األميركية
بلوفين -21الرحلة األخيرة أمس من رحالتها

وصف إمام جمعة طهران الموقت
السيد أحمد خاتمي ،الواليات المتحدة
بالراعي األول لإلرهاب في العالم،
مؤكدا ً أنه على الرئيس اإليراني أن ير ّد
وبشكل قاطع على الرئيس األميركي
عندما يهدّد بالخيار العسكري.
وقال خاتمي ،في الخطبة الثانية
لصالة الجمعة أمس في طهران ،إن
الفراعنة والمستكبرين في التاريخ
كانوا يظنون دوما ً أنهم سادة العالم
أجمع ،وما أميركا إال مثال بارز على
ذلك ،وص ّرح مخاطبا ً األميركيين« :ما
شأنكم لتتدخلوا في شؤون أوكرانيا»،
وأض���اف« :عندما ي��ه�دّدن��ا الرئيس
األميركي بالخيار العسكري ،فعلى
رئيس الجمهورية أن يرد عليه بشكل
قاطع ،ألنه كان مق ّررا ً أن يتحدث أولئك
األميركيون بشكل منطقي».
وأوضح خاتمي أن مقابلة اإلساءة
ب��اإلح��س��ان ال تشمل ال��ت��ع��ام��ل مع
األع���داء ،مشيرا ً إل��ى أن المسؤولين
األميركيين بدءا ً من كارتر وصوال ً إلى
أوباما ،كانوا جميعا ً بصدد اإلطاحة

بالنظام ،إال أنهم لم يتمكنوا من إنجاز
ذل��ك بسبب وع��ي وص��م��ود الشعب
اإليراني ،وتابع« :إنهم (الغربيون)
أطلقوا على األقل  3تهديدات بالخيار
العسكري ض��د إي����ران ،وف��رض��وا 3
ح��االت حظر جديدة» ،داعيا ً الفريق
اإلي��ران��ي ال��م��ف��اوض إل��ى أن يدخل
المحادثات برؤية أن أميركا عدو حاقد
غير جدير بالثقة ،وقال« :ال تخدعكم

ابتسامة األم��ي��رك��ان ألن��ه ال ينبغي
أن نثق باألميركيين وعلى الفريق
اإليراني أن يواجه األميركان بصرامة
ألنه يتمتع بدعم شعبي هائل».
وأش��ار خاتمي إلى أن إي��ران كانت
ضحية لإلرهاب وإذا ما كان العالم
يبحث على الدول التي تساند اإلرهاب
فالواليات المتحدة هي الدولة األولى
التي ترعى اإلرهاب في العالم.

المحكمة الد�ستورية التركية تندد ب�أردوغان:
انتقاد �أجوف لنا ويفتقر �إلى الوطنية
ندد رئيس المحكمة الدستورية في تركيا هاشم
قليج أمس باالنتقاد السياسي «المفرط» لمحكمته،
وهو ما يبدو أنه رد على انتقاد رئيس ال��وزراء رجب
طيب أردوغان ألحكام المحكمة في اآلونة األخيرة.
وق��ال قليج  -في مراسم حضرها أردوغ��ان الذي
غادر المكان من دون أن يحضر حفل استقبال عقب
المراسم  -إن «القول بأن المحكمة الدستورية تتحرك
بأجندة سياسية أو توجيه اللوم إليها بأنها تفتقر إلى
الوطنية هو انتقاد أجوف».
ويرجح البعض أن تؤدي الكلمة التي ألقاها قليج
ونقلتها على الهواء قنوات التلفزيون المحلية إلى
ت��ده��ور العالقات المتوترة بالفعل بين الحكومة
والسلطة القضائية في تركيا.
وقال أردوغان هذا الشهر إنه ال يحترم حكما ً يقضي
برفع حظر فرضته الحكومة على موقع تويتر .ويرى

خصومه أن الحظر محاولة لوقف سلسلة تسريبات
لتسجيالت صوتية يُزعم أنها تربط بين الحكومة
ومزاعم فساد.
وبعد ذل��ك بأسبوع ،انتقد أردوغ���ان حكما ً آخر
للمحكمة الدستورية يقضي بإلغاء بعض مواد قانون
سعى إلى زيادة سيطرة الحكومة على هيئة قضائية
رئيسية.
وكان هذا القانون ضمن إجراءات عدّة  -من بينها
تشريع يشدد ال��رق��اب��ة على اإلن��ت��رن��ت  -اتخذتها
الحكومة بعد ظهور مزاعم بكسب غير مشروع في
كانون األول الماضي ،واستهدفت الشرطة خاللها
أبناء وزراء ورجال أعمال مقربين من أردوغان.
واتهم رئيس ال��وزراء حليفه السابق رجل الدين
ال��ذي يتمتع بنفوذ كبير في تركيا فتح الله غولن
بإثارة مزاعم الفساد ،لكن غولن نفى هذا االتهام.

الإكوادور تطرد  20ع�سكري ًا �أميركي ًا
طلبت اإلكوادور من العسكريين العشرين العاملين
في السفارة األميركية مغادرة البالد في غضون شهر.
وقال المتحدث باسم السفارة األميركية باإلكوادور
جيفري وينشنكر إن «الفريق التابع ل��وزارة الدفاع
األميركية أمر بوقف عملياته في اإلكوادور منذ السابع
من نيسان الجاري».
وسبق لرئيس اإلك���وادور رافائيل كوريا أن شكا
علنا ً في كانون الثاني الماضي من وجود  50عسكريا ً
أميركيا ً في اإلكوادور.
وقال« :إنهم تدخلوا في جميع القطاعات» ،وأعلن
أنه يفكر في طلب مغادرتهم.
وقال وينشنكر إن «المجموعة العسكرية تتكون

من  20عنصــرا ً هم من مــالك وزارة الدفــاع ،وال
يرتــدون جميعا ً الــزي العسكـري ،وهم هنــا منــذ
أن قدمــت واشنطــن العــام الماضي  7ماليين دوالر
كمساعـدات أمنية لإلكــوادور ،تتضمن التدريب
التقني للحفــاظ على الطائــرات وال��ت��ع��اون في
مجال مكافحة تهريب المخدرات واالتجار بالبشر
واإلرهاب».
يشار إلى أن عالقات الواليات المتحدة مع اإلكوادور
توترت في السنوات األخيرة ،منذ أن طرد الرئيس
كوريا ثالثة دبلوماسيين أميركيين بمن فيهم السفير
هيذر هودجز ،وقدم اللجوء لمؤسس موقع ويكيليكس
جوليان أسانج عام .2012

مقتل  8هنود على يد متمردين ماويين
يواصل المتمردون الماويون استهداف كل من له صلة
باالنتخابات الهندية الجارية حالياً ،وقتلوا  5ضباط شرطة
أثناء عودة هؤالء من عملهم في حماية مراكز اقتراع شرق
الهند .وقتل على يد الماويين ثالثة مسؤولين عن مراكز
اقتراع.
وهاجم الماويون رجال الشرطة في جهارخاند ،إحدى
 12والية أدلى فيها الناخبون بأصواتهم في االنتخابات
العامة التي تجرى على مراحل متعددة في الهند .وأكد
رئيس شرطة جهارخاند راجيف كومار مقتل  5وإصابة أكثر

من  12شخصا ً في هجوم بعبوة ناسفة ،وقال« :نستطيع أن
نؤكد أن خمسة من رجالنا الشجعان قضوا في الهجوم».
ودعا المتمردون الماويون إلى مقاطعة االنتخابات التي
بدأت في  7نيسان .وستصدر النتائج في  16أيار بعد  4أيام
من انتهاء التصويت.
وتسبب تمرد الماويين بمقتل كثير من الهنود ،ويعتقد
أنهم ينتشرون في  20والية على األقل ،إال أنهم ينشطون
بشكل خاص في شهاتسغارة وأوريسا وبهار وجهارخاند
وماهراشترا.

�أفغان�ستان ت�ستعدّ لجولة
�إعادة انتخابات الرئا�سة

�أربعة قتلى وع�شرات الجرحى بتفجير في كرات�شي
قتل أربعة أشخاص وأصيب نحو ثالثين آخرين إثر تفجير قنبلة قرب مسجد
بعد صالة الجمعة في مدينة كراتشي جنوب باكستان ،بحسب ما أفادت مصادر
أمنية وطبية.
وقالت الشرطة إن القنبلة زرعت على دراجة نارية ،بينما قالت فرقة إبطال
المتفجرات إنها كانت مزروعة في عربة يد.
ووقع التفجير في منطقة دلهي كولوني في الجزء الجنوبي من كراتشي ليكون
ثاني هجوم تشهده المدينة خالل يومين ،وذلك بعد مقتل رجل شرطة معروف
بحملته ضد حركة طالبان في «تفجير انتحاري» أول من أمس .وأوضح وزير
الصحة اإلقليمي صغير أحمد أن القتلى ثالثة رجال وامرأة وأن بين المصابين
خمسة في حالة خطيرة.
وذكرت الشرطة أنه من السابق ألوانه تحديد هدف الهجوم .وقال مسؤول كبير
في الشرطة« :سيكون من الصعب أن أقول أي شيء محدد ألننا ال نعرف في هذه
اللحظة من المستهدف (في الهجوم) .جميع المركبات التي كانت تمر هنا بعد
صالة الجمعة تأثرت بالقدر نفسه».
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم اليوم ،في حين تبنت طالبان في بيان
مسؤولية العملية التي استهدفت أحد قادة شرطة كراتشي الذين تتهمهم الحركة
بالتورط في قتل عدد من عناصرها.
ووقع التفجيران بعد أن قصفت المروحيات العسكرية مخابئ طالبان في
المناطق القبلية بالقرب من الحدود األفغانية ،ما أسفر عن مقتل  37مسلحاً.
وتتعرض الحكومة لضغوط إللغاء محادثات السالم مع حركة طالبان التي
انطلقت في شباط الماضي ،إلنهاء عقد من الصراع أودى بحياة أكثر من أربعين
ألف شخص.
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التي تستغرق  16ساعة إلى أعماق تزيد على
 4.5كيلومتر لتمشيط منطقة مساحتها 10
كيلومترات في قاع المحيط.
إلى ذلك ،قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب
عبد الرزاق لمحطة (سي أن أن) األميركية إن
«حكومته ستنشر تقريرا ً أوليا ً األسبوع المقبل
تسلط فيه الضوء على عملية البحث».

قال رئيس لجنة االنتخابات في
أفغانستان إن بالده تتجه إلجراء
جولة إع��ادة انتخابات الرئاسة،
ب��ع��د أن أظ��ه��ر أح����دث إح��ص��اء
ل�ل�أص���وات ع���دم ح��ص��ول وزي���ر
الخارجية السابق عبد الله عبد
الله أو وزير المالية السابق أشرف
غني على غالبية مطلقة.
وحصل عبد الله على  43.8في
المئة من األص��وات ،بينما حصل
منافسه أش���رف غ��ن��ي أح��م��دزي
على  32.9في المئة من األصوات
فقط ،وذل��ك بعد فرز نحو  82في
المئة من األص��وات ،وهو ما يمهّد
لجولة ثانية بينهما في أواخر أيار
المقبل.
وق��ال رئيس لجنة االنتخابات
أح��م��د ي��وس��ف ن��ورس��ت��ان��ي في
مؤتمر صحافي بكابل «نظرا ً إلى
أنه لم يبق سوى  17.5في المئة
من األص��وات التي سيت ّم فرزها،
فإنه توجد شكوك في أن يفوز أي
مرشح في الجولة األولى».
ومن المقرر نشر النتائج األولية
ال��ي��وم السبت ،لكنها ل��ن تشمل
األص�����وات ال��ت��ي ي��ت��م التحقيق
فيها بخصوص ت�لاع��ب ،وتصل
إلى نصف مليون بطاقة اقتراع.
وسوف تعلن النتائج النهائية في
 14أيار المقبل.
ورف����ض ال��م��رش��ح��ان ال��ل��ذان
يتصدران السباق  -وكالهما تولى
منصبا ً وزاري��ا ً كبيرا ً في حكومة

رئيس لجنة االنتخابات
كرزاي األولى  -الحديث عن اتفاق
لتجنب إج��راء جولة ثانية ،وقاال
إن هذا سيكون غير قانوني.
وأش�����اد ح��ل��ف��اء أف��غ��ان��س��ت��ان
ب��االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي أج��ري��ت في
ال��خ��ام��س م��ن ن��ي��س��ان ال��ج��اري،
ووصفوها بأنها ناجحة بسبب
اإلقبال المرتفع على التصويت من
دون حصول خروقات أمنية كبيرة
على رغم تهديدات حركة طالبان
بإعاقتها.
وزع���م ال��م��رش��ح��ون الثمانية

جميعا ً ح���دوث م��خ��ال��ف��ات ،لكن
المرشحين الرئيسيين قاال إنهما
سيحترمان النتيجة النهائية.
وك��ان عبد الله قد انسحب من
انتخابات الرئاسة الماضية في
 ،2009وأرج��ع ذلك إلى عمليات
تالعب واسعة ،ما أدى إلى إلغاء
جولة اإلع��ادة التي كانت مقررة
أم��ام الرئيس حامد ك��رزاي الذي
يلزمه ال��دس��ت��ور ب��ع��دم الترشح
مجددا ً بعدما قضى  12عاما ً في
السلطة.

