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باريسـ  أ.ف.پ: أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 
امس في مستهل زيارته الى باريس ان إسرائيل تشكل حاليا »اخلطر 
الرئيسي على السالم« في الشرق االوسط في حني تشهد العالقات 
االسرائيلية ـ التركية توترات شديدة. وقال اردوغان للصحافيني 
قبل غداء عمل مع الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي ان »اسرائيل 
هي اخلطر الرئيسي على السالم االقليمي«. واضاف اردوغان »اذا 
اســـتخدم بلد قوة غير متكافئة في فلسطني، في غزة، اذا استخدم 

قنابل فوســـفورية فلن نقول له عافاك اهلل، بل نسأله كيف أمكنه 
فعـــل ذلك؟«. وتابع »لقد حصل هجوم أوقع 1500 قتيل )في غزة( 
والدوافع التي حكي عنها كانت أكاذيب«، مضيفا »غولدستون يهودي 
وتقريره واضح«، في إشارة الى القاضي اجلنوب أفريقي ريتشارد 
غولدســـتون الذي انتدبته األمم املتحدة للتحقيق في احلرب على 
غزة ووضع تقريرا اتهم فيه اسرائيل وفصائل فلسطينية بارتكاب 

جرائم حرب خالل هجومها على القطاع.

أردوغان: إسرائيل »الخطر الرئيسي على السالم« في الشرق األوسط

المالكي يتعهد بإجراءات حازمة ردًا على تفجيرات بغداد الدامية

استفتاء »الصدري« يختار الجعفري رئيسًا للحكومة.. و»العراقية« تتلقى دعوة لزيارة إيران
بغـــداد ـ وكاالت: بعيدا عن عودة التفجيرات الدامية التي أعادت 
لألذهان رائحة العنف وعدم األمان في الشارع العراقي، يعود الشأن 
السياســـي ليطغى من جديد حيث  حصد رئيس الوزراء االســـبق 
إبراهيم اجلعفـــري ثقة املصوتني ضمن اســـتفتاء التيار الصدري 
الذي جرى يومي اجلمعة والسبت املاضيني الختيار رئيس الوزراء 

العراقي اجلديد.
وقال املتحدث باسم التيار الصدري صالح العبيدي خالل مؤمتر 
صحافي عقد أمس في مدينة النجف ان االســـتفتاء شـــهد مشاركة 

1.428.000 مصوتا شاركوا من جميع املدن العراقية.
وأوضح ان مرشح قائمة االئتالف الوطني العراقي إبراهيم اجلعفري 
جاء أوال بواقع 24% يليه مرشح ائتالف دولة القانون جعفر الصدر 
بواقع 23% ثم مرشـــح التيار الصدري قصي السهيل بواقع 17% ثم 

مرشح دولة القانون نوري املالكي بواقع %10.
كما حصل مرشح القائمة العراقية اياد عالوي على 9% ثم مرشح 
التيار الصدري بهاء األعرجي بـ 5% ثم مرشح االئتالف الوطني العراقي 
احمد اجللبي بواقع 3% ثم مرشـــح االئتالف عادل عبد املهدي بـ %2 
يليه مرشـــح العراقية رافع العيساوي بالنسبة نفسها، كما صوت 

5% لشخصيات متفرقة.
واضاف ان متسك الكتل الفائزة في االنتخابات مبرشحيها سيكون 
سببا بتأخير تشكيل احلكومة العراقية، مؤكدا في الوقت نفسه عدم 
التوصـــل الى اتفاق بني التيار الصدري ودولة القانون خالل زيارة 

املالكي الى الهيئة السياسية للتيار أخيرا.

من جانبه، أكد املرجع الديني الشـــيعي األعلى 
علي السيســـتاني على ضرورة مشـــاركة جميع 
الفرقاء بتشـــكيل احلكومـــة العراقية القادمة من 

دون استثناء.
وأعلن ذلك فخري كرمي مستشار الرئيس العراقي 
جالل الطالباني في مؤمتر صحافي عقده مبدينة 
النجف اثر لقائه السيستاني حيث نقل إليه رسالة 
من الطالباني تتعلق باألوضاع السياسية اجلارية 

في العراق اآلن.
وقال كرمي »سلمنا رسالة من رئيس اجلمهورية 
جالل الطالباني إلى الســـيد السيســـتاني تتعلق 
باألوضاع السياسية في البالد، تؤكد اعتزاز الطالباني 
بالدور الوطني للسيستاني فضال عن الدور املهم 
للمرجعية في املرحلة احلالية، بسبب املخاطر التي 

تتعرض لها العملية السياسية في البالد«.
واضاف ان السيستاني أكد خالل اللقاء »ضرورة مشاركة جميع 
املكونات السياسية في تشـــكيل احلكومة العراقية املقبلة، معتبرا 
ذلك ميثل أهميـــة كبرى حلمايـــة العملية السياســـية في العراق 

وترسيخها«.
وفي إطاللة سريعة على تداعيات أعمال العنف تعهد رئيس الوزراء 
العراقي نـــوري املالكي باتخاذ اجراءات حازمة ردا على التفجيرات 

الدامية التي تعرضت لها العاصمة العراقية بغداد.

وقـــال املالكي في بيـــان ان الهجمات اإلرهابية 
االخيرة التي تعرضت لها بغداد تهدف الى دفع البالد 

نحو الفتنة والفوضى وحتطيم إرادة العراقيني.
وأوضح املالكي ان القوات املســـلحة العراقية 
واألجهزة األمنية ستضاعف من إجراءاتها احلازمة 
والفاعلة واملســـتمرة ملواجهـــة اإلرهابيني داعيا 
املواطنني الى التعاون مع االجهزة األمنية في تنفيذ 

هذه االجراءات.
كما طالب األحزاب والقوى السياسية العراقية 
بالتكاتف والوقوف الى جانب االجهزة األمنية وعدم 
صب الزيت على النار على حد تعبيره لكن رئيس 
الوزراء العراقي السابق إياد عالوي، لم يترك هذه 
الهجمات اإلرهابية دون ان يدلو بدلوه حيث حمل 
حكومة نوري املالكي املسؤولية عن مقتل وإصابة 

العشرات من العراقيني.
وقال عـــالوي ـ في تصريحـــات أوردتها قنـــاة »اجلزيرة« ـ ان 
مفاوضات تشكيل احلكومة ستبدأ بعد مصادقة القضاء على نتائج 

االنتخابات.
وأضاف أن حكومة املالكي فشلت طوال السنوات الـ 4 املاضية في 
حتقيق األمن واالستقرار، مشيرا إلى أن ما أسماها القوى اإلرهابية 
هي املسؤولة عن هذه االنفجارات، وفي الوقت نفسه على احلكومة 

العراقية حماية الشعب العراقي.

وأعرب عن أمله في أن تتشكل احلكومة اجلديدة حلماية العراق 
والعراقيني من النكبات التي يتعرضون لها، بحسب تعبيره.

وأوضح زعيم قائمة العراقية التي فازت بأكبر عدد من املقاعد في 
االنتخابات العامة التي جرت مؤخرا في البالد، أن مفاوضات تشكيل 
احلكومة العراقية ســـتبدأ بعد املصادقة على نتائج االنتخابات من 
قبل احملكمة. وقال ان املطلوب حكومة دستورية تضم كل العراقيني 

وقادرة على العمل وحتقيق األمن واالستقرار، حسب قوله.
واعتبـــر عالوي ان العملية الدميوقراطيـــة في العراق تتعرض 
لالختطاف رغم وجود رسائل أميركية تنص على حمايتها للدميوقراطية 

والعملية االنتخابية.
وأكد ان بالده حتتاج حكومة »جامعة تضم كل النخب السياسية 
وحكومة قادرة على العمل، وليـــس حكومة غير قادرة على اتخاذ 
القرار مثلما هو عليه اآلن، بحســـب تعبيره. الى ذلك، أعلن مصدر 
في ائتالف يتزعمه رئيس الوزراء العراقي األسبق اياد عالوي تلقي 
دعوة لزيارة طهران خالل األيام القليلة املقبلة، موضحا ان الهدف من 

الزيارة »قطع الطريق على من يحاول االصطياد في املاء العكر«.
وقال حسني الشعالن النائب في قائمة »العراقية« لوكالة فرانس 
بـــرس »تلقت القائمة دعوة لزيـــارة تقطع الطريق على من يحاول 
االصطياد في العكر وتشويش أفكار إيران وغيرها خصوصا حول 
برنامجنا واعتبارهم وصولنا )الى احلكم( يشكل خطورة عليهم«.
وأكد الشعالن الفائز عن محافظة الديوانية ان »عالوي لن يكون 

ضمن الوفد الذي سيتوجه الى طهران«.

إبراهيم اجلعفري

تايلند: »القمصان الحمر« اقتحموا البرلمان.. والحكومة واجهتهم بـ »الطوارئ«
بانكــــوك ـ أ.ف.پ ـ يو بي آي: بعدما اقتحــــم آالف املتظاهرين مقر 
البرملان، فرضت احلكومة التايلنديــــة امس حال الطوارئ في بانكوك 

واحملافظات املجاورة لها.
وقال رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا في تصريح نقله التلفزيون 
مباشرة »اعلنت حال الطوارئ في بانكوك واحملافظات احمليطة بها خالل 
اجتماع اســــتثنائي للحكومة«. ودخل حوالي خمسة آالف معارض من 
»القمصان احلمر« املؤيدين لرئيس الوزراء السابق تاكسني شيناواترا 
املقيم في املنفى، قبل ظهر امس باحة البرملان بعد اقتحام بوابة املدخل 
بواســــطة شاحنة. وبعد دقائق مت اجالء عدد من مسؤولي احلكومة في 

مروحية.
وذكرت صحيفة »بانكوك بوســــت« ان أبهسيت أطل عبر التلفزيون 
الوطني مع أعضاء مركز إدارة الســــالم والنظــــام احلكومي وطلب من 
الناس التعاون مع الســــلطات وعدم املشــــاركة في التجمعات احلاشدة 
التي يقيمها أنصار »اجلبهة املوحدة للدميوقراطية ضد الديكتاتورية« 

املعروفني باسم »ذوي القمصان احلمر«.
وأشارت إلى ان حالة الطوارئ تسري منذ اإلعالن عنها في العاصمة 
بانكوك واملقاطعات األخرى وهي ساموت براكان ونونتابوري وباتوم 

تاني وناكون باتوم وأيوتهايا.
وكان متظاهرو املعارضة التايلندية انسحبوا من مقر البرملان بعدما 
كانوا اقتحموه بعيد انتهــــاء اجتماع حكومي فيه للضغط على رئيس 

احلكومة أبهيسيت فيجاجيفا من أجل حل البرملان.
وذكرت الصحيفة التايلندية أن املتظاهرين انسحبوا من مقر البرملان 
وطالب زعماؤهم نائب رئيس احلكومة ســــوثيب ثوغسوبان املسؤول 
عن األمن الوطنــــي في البالد اإلجابة عما زعم من أن القوات احلكومية 

كانت تستعد الستخدام القنابل احلارقة ضد املتظاهرين.
ودعا النائب األول لرئيس البرملان ابيوان ويرياشاي »اجلبهة املوحدة 
للدميوقراطية ضد الديكتاتورية« إلى إرسال 20 ممثال عنهم إلى البرملان 

للتفتيش عن سوثيب الذي لم يعرف مكانه.
وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل اقتحام املتظاهرين ملقر البرملان من 
أجل الضغط على أبهيسيت كان األخير غادر االجتماع احلكومي وأكمل 

نائبه سوثيب ترؤس اجلزء املتبقي منه.
وذكرت وسائل إعالم تايلندية أن سوثيب والناطق باسم احلكومة 
بانيتان واتاناياغورن وبعــــض النواب الدميوقراطيني غادروا البرملان 

على منت طائرة مروحية.
وكان متظاهرو املعارضة التايلندية قرروا أمس االول اتخاذ إجراء 
هجومي ضد احلكومة ودخلوا بعض الشوارع الرئيسية التي منعتهم 
احلكومة من التظاهر فيها في العاصمة بانكوك وواصلوا تظاهرهم في 

تقاطع راتشابراسونغ احليوي للضغط على ابهيسيت حلل البرملان.

خبير نووي إيراني صنع أجهزة الطرد المركزي يلجأ إلى فرنسا

معارضون إيرانيون اقتحموا سفارة طهران 
لدى هولندا وأنزلوا العلم

عواصــــم ـ وكاالت: هاجــــم 
معارضون إيرانيون مقر سفارة 
طهران فــــي العاصمة الهولندية 
الهاي اول من امس وقاموا بإنزال 

العلم اإليراني.
وقالــــت مصــــادر املعارضة 
اإليرانية ملوقع »العربية« االخباري 
ان عشــــرة على األقل متكنوا من 
دخول باحة السفارة وأنزلوا علم 
بالدهم وكانــــوا يحملون الفتات 
كبيرة كتب عليها »احلرية إليران« 
ومت اعتقالهم من قبل الشــــرطة 
التــــي جتري حتقيقا  الهولندية 

معهم ملعرفة دوافعهم.
وبعيدا عن الشأن احمللي، هدد 
الرئيس االيراني محمود احمدي 
جناد نظيره االميركي باراك اوباما 
بــــرد »مؤلم« وذلــــك في معرض 
ادانته للسياسة النووية االميركية 
اجلديدة التي لم تستبعد استخدام 

السالح الذري ضد طهران.
وقال احمدي جناد، في خطاب 
القاه في شمال غرب ايران ونقله 
الرســــمي مباشــــرة،  التلفزيون 
»آمل اال تكون التصريحات التي 
نشــــرت صحيحة فهو )اوباما( 
هدد باستخدام االسلحة النووية 
والكيميائية ضــــد الدول التي ال 

ترضخ للواليات املتحدة«.
الى ذلك، اعلن وزير اخلارجية 
الفرنسي برنار كوشنير امس ان 
الصــــني وافقت على ان تشــــارك 

في اجتمــــاع ملجموعة 5 + 1 في 
نيويــــورك اليــــوم يبحث خالله 
موضــــوع فرض عقوبــــات على 

ايران.
إلى ذلك طلــــب خبير إيراني 
اللجوء السياســــي لفرنسا، عبر 
املفوضية السامية لشؤون الالجئني 
في تركيا، بعدما تعرض للسجن 
وإرغامــــه على تطليــــق زوجته 
من قبل االستخبارات اإليرانية، 
بعدما رفض العمل في البرنامج 
النووي لبالده، بحســــب ما قال 
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اإليطالي.
الذي نشره  التقرير  وأشــــار 
املوقع، االثنــــني املاضي، الى أن 
معرفي يبلــــغ من العمر 34 عاما 
وهو من أهالــــي طهران وحصل 
على حق اللجوء السياســــي في 
فرنسا، بدعم من املفوضية العليا 
لشؤون الالجئني واملفوضية العليا 
حلقوق اإلنسان التابعتني ملنظمة 

األمم املتحدة.
وأشار التقرير إلى أن املهندس 
النووي كان يعمل خبيرا في مجال 
إنشــــاء املفاعالت الذرية وصنع 
أجهزة الطرد املركزي التي تستخدم 
لتخصب اليورانيوم. كما عمل في 
فترات زمنية مختلفة للحكومة 
اإليرانيــــة، خاصة بعــــد مجيء 
الرئيس محمود أحمدي جناد إلى 

احلكم في عام 2005.

وأضاف املوقع أن معرفي الذي 
استاء من التأثير السلبي للتجارب 
النووية السرية على الناس، قدم 
اســــتقالته ملنظمة الطاقة الذرية 
اإليرانية. إال أن املسؤولني اقترحوا 
الترقيــــة ليصبح »رئيس  عليه 
التقنــــي«، وحني رفض،  الفريق 
اعتقلته عناصر من االستخبارات 
اإليرانية في الشارع وقادته إلى 

زنزانة انفرادية حسب ما قال.
وتابع معرفي: »عند اعتقالي 
كنت قلقا جدا على زوجتي احلامل 
التي كانت تعيــــش لوحدها في 
البيت. وكان ينتابني شعور بعدم 
العــــودة إلى زوجتي مرة أخرى، 
ووضعوني في زنزانة مظلمة ال 
يزيد عرضها علــــى املتر الواحد 
وطولها على مترين ملدة شهرين، 
وكانوا يسمحون لي باالستحمام 
كل 3 إلى 4 أيام ملدة 5 دقائق فقط«. 
وبعد احلديث عن تعرضه للضرب 
والتهديد بالقتل، قال إنه نقل إلى 
زنزانة أخرى مبســــاحة 12 مترا 
مربعا في مدينة بوشهر ليسجن 
فيها مــــع 17 معتقال آخر. ويقول 
»أطلق ســــراحي بعد عدة أشهر. 
وكان اجلنني توفي نتيجة الظروف 
التي عاشتها  النفسية العصيبة 
زوجتي«، موضحــــا أنه تعرض 
لضغوط من قبــــل وزارة األمن 
واالستخبارات اإليرانية إلرغامه 

على االنفصال عن زوجته.

انصار المعارضة لدى تظاهرهم 
في وسط بشكيك أمس )أ.پ(

ـ وكاالت: اعلنت  بشـــكيك 
املعارضة في قيرغيزســـتان 
انهـــا متكنت من االســـتــيالء 
على الســـلطة بعد ان اسفرت 
االشــــــتباكات بـــني انصارها 
وعناصـــر الشـــــرطة امـــس 
العشـــرات بينهم  عن مقتـــل 
الداخلية مولدوموســـا  وزير 

كوجنانتييف.
ونقلت وكالة االعالم الروسي 
لالنباء عن زعيم املعارضة تامير 
ســـارييف قولـــه ان احلكومة 
الرئيس كرمان  استقالت وان 
بـــك باقييف غـــادر العاصمة 

بشكك.
وقال ســـارييف ان انصار 
املعارضة دخلوا مبنى احلكومة 
في وسط بشـــكك وان رئيس 
الوزراء دانيار أوسينوف كتب 
بيان استقالته. وأضاف »غادر 
باقييف البيت االبيض.. لم يعد 

في بشكك«.
وشكلت املعارضة على الفور 
حكومة جديدة ترأستها روزا 
أوتونباييفـــا وزير اخلارجية 
الســـابق، وفقـــا ملـــا ذكـــره 

سرييف.
بدورهـــا قالت أوتونباييفا 
ان »املعارضة باتت تســـيطر 
بشكل تام على السلطة«. ونقلت 
الوكالة عن أوتونباييفا القول 
إنه ليس من الواضح املكان الذي 

يوجد به الرئيس باقييف.
ونهبـــت محتويـــات منزل 
الرئيس القرغيزي في بشكيك 
مساء كما شوهد حريق كبير 
في املزرعة اخلاصة بأسرته، 
وفقا ملا ذكرته وكالة انترفاكس 

الروسية.
البالد  وتســـتضيف تلـــك 
قاعدتني عســـكريتني لكل من 

روسيا واميركا.

واشنطن

وبعكس ما ذكرته التقارير، 
تعتقد الواليات املتحدة االميركية 
القرغيزستانية  بأن احلكومة 

مازالت في السلطة.
 وقال املتحدث باسم وزارة 
اخلارجــيـــة بي.جيه. كرولي 
»ما زلنا نعـــتقد أن احلــكومة 
مازالت في الســـلطة« مضيفا 
أن الواليـــات املتحدة ليســـت 
التقارير   لديها تأكيدات تدعم 
بأن املعارضة ســـيطرت على 

السلطة.
وأعرب عن قلق واشـــنطن 
الشـــديد حيـــال الوضـــع في 
قرغيزستان وعن أسفها ألعمال 
العنف التي شهدتها العاصمة 
بشكيك وأدت الى مقتل عشرات 

االشخاص.
وقـــال كراولـــي »ندعو كل 
االطراف الى احترام دولة القانون 

وحل خالفاتهم في طريقة سلمية 
وبالسبل القانونية«.

وللواليـــات املتحدة قاعدة 
جوية رئيسية في مطار ماناس 
في بشكيك تستخدمها لعملياتها 

في افغانستان.
وقد نقلت شبكة تلفزيون 
»سى إن إن« عن وزارة الدفاع 
االميركية )الپنتاغون( أن تلك 
القاعـــدة لم تتأثـــر باألحداث 
والتطورات السياسية اجلارية 

في البالد.

روسيا

من جانبـــه، رفض رئيس 
الوزراء الروسي فالدميير بوتني 
ما تردد عن أن روسيا تتحمل 
مسؤولية تصاعد وتيرة التوتر 

في قيرغيزستان.
وقال بوتني في تصريحات 
انترفاكس »ال  نقلتها وكالـــة 
توجـــد اي صلة بني روســـيا 
الروس وبني تلك  واملسؤولني 

األحداث«.
بيد انه انتقد الرئيس باكييڤ 
بالقـــول انـــه ارتكـــب »نفس 
األخطاء« ابان حكم سلفه عسكر 

آكايف.
وجاءت توضيحات بوتني 
تلك بعدما أعلنت السلطات في 
قيرغيزستان أن وسائل إعالم 
روسية مؤثرة مملوكة للدولة 

تتحمل مسؤولية تصاعد وتيرة 
املناوئة  العنف في املظاهرات 

للحكومة.
وكانت وسائل إعالم روسية 
قد انتهجت لهجـــة حادة غير 
معتادة جتاه النظام السلطوي 

لباكاييف.
وأعلنت املعارضة سيطرتها 
على السلطة بعد ساعات دامية 
من االشـــتباكات التي خاضها 
انصارها مع عناصر الشرطة 
الســـيطرة  ومتكنوا فيها من 
على مقرات رســـمية حساسة 
الرئاســـة والبرملـــان  بينهـــا 

والتلفزيون.

مئات القتلى والجرحى

وتضاربت االنباء حول عدد 
اذ  الضحايا جراء االشتباكات 
اعلنت املســـؤولة فـــي وزارة 
الصحة الريسا كاتشيبيكوفا 
مقتل 40 شـــخصا على االقل 
واصابة اكثر من 400 اخرين، 
فيما اعلن زعيم حزب اتا ميكني 
املعارض عمر بك تيكيباييف 
التلفزيون مقتـــل 100  عبـــر 

شخص.
وقتـــل خـــالل املواجهات 
الداخلية مولدوموســـا  وزير 
كوجنانتييف متأثرا بجراحه 
وهـــو فـــي طريقه إلـــى أحد 
املستشفيات في مدينة تاالس 

شمالي البالد.
ونقلت وسائل إعالم روسية 
عـــن موظفني فـــي التلفزيون 
القرغيزي احلكومي قولهم ان 
متظاهري املعارضة سيطروا 
على مبنى احملطة وقاموا بنهبه 
وأن بعض املوظفني متكنوا من 
الفرار في حني احتجز الباقون 

في الداخل.
وأضافت أن احملــطة عادت 
إلـــى البث بعـــد انقـــطاع دام 
ساعة وقد ظهر ممــثلون عــن 
املعارضة وناشـــطــــون في 
مجـــال حقوق اإلنســـان على 

شاشة القناة.
القرغيزي  الرئيـــس  وكان 
وقـــع قبـــل مغادرتـــه قصر 
الرئاسة مرسوما يفرض حالة 
منع التجـــول ولم يتم حتديد 
مناطق البالد التي تخضع لهذا 

املرسوم.
هـــذا وأعلنـــت نائـــب في 
البرملـــان القرغيـــزي عضـــو 
احلزب االجتماعي الدميوقراطي 
ايرينا كراموشكينا  املعارض 
أن التظاهرة في بشكيك جرت 
من دون توجيه ألن جميع قادة 
املعارضة قيد اإلقامة اجلبرية 

أو محتجزون.
مطالـــب  أن  واضافـــت 
املتظاهرين تتلخص في إطالق 

سراح قادة املعارضة.

المتظاهرون سيطروا على مقرات الرئاسة والبرلمان والتلفزيون.. والرئيس باقييف يغادر مقره إلى مكان غير محدد

المعارضة في قرغيزستان تعلن سيطرتها على السلطة بعد اشتباكات


