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كركوك � أ.ف.پ: س���لمت القوات االميركية 
اجلي���ش العراق���ي ام���س اح���دى القواع���د 
الرئيسية الثالث في محافظة كركوك املتعددة 
القوميات واملتنازع عليها بني العرب واالكراد 

والتركمان.
وقال العميد الركن مؤيد نور الدين آمر احد 
الوية الفرقة الثانية املنتشرة خارج مدينة كركوك 

ان »القوات االميركية انسحبت من قاعدة دوريات 
الطوارئ في ناحية الرشاد املسؤولة عن امن 

وادي الرشاد وناحية تازة وقضاء داقوق«.
وذكر نور الدين ان »بعض اجلماعات االرهابية 
تقوم مبهاجمة قواتنا واستهداف املدنيني بحجة 
وجود ما يسمونه قوات احتالل، لكن اليوم زالت 

حجتهم مع انسحاب القوات االميركية«.

األميركيون يسلّمون العراقيين قاعدة في كركوك

تركيا تتجه لتقليص عالقاتها بإسرائيل »للحد األدنى«.. وأوباما: وضع المنطقة ال يحتمل
أكدت أنها ستخفض التعاون االقتصادي والعسكري معها

.. وطفلة هندية مسلمة ترفع الفتة خالل تظاهرة بالقرب من السفارة اإلسرائيلية في 
نيودلهي احتجاجا على استهداف إسرائيل ألسطول احلرية        )أ.پ( أتراك يشيعون في إسطنبول بعد صالة اجلمعة جثمان أميركي من أصل تركي ضحية االعتداء اإلسرائيلي على أسطول احلرية )أ.ف.پ(

املتضامن مع غزة قضائيا.
وقال أردوغان امس أمام كاميرات 
التلفزيون: »لن ندع األمر مير مرور 

الكرام«.
ورحب أردوغان بردود الفعل 
الدولية القوية إزاء الهجوم، والتي 
وضعت معاناة الفلسطينيني في 
قطاع غزة مجددا على جدول األعمال 

اليومي.
وكان الرئيس األميركي باراك 
أوباما قد دعا الس����تغالل حادث 
»أسطول احلرية« حلث خطى عملية 
السالم اإلسرائيلية � الفلسطينية، 
قائال: »ينبغي التوصل الى وضع 
الفلسطينيون فرصا  حيث ميلك 
حقيقية ويأخذ جيران إس����رائيل 
أمنها  مبخاوفها املش����روعة على 

ويلتزمون بالسالم«.
جاء ذلك في مقابلة بثتها شبكة 
»سي إن إن« األميركية امس االول، 
في أول رد فعل ألوباما جتاه الهجوم 
اإلسرائيلي على قافلة املساعدات 

إلى غزة.
كما وصف أوباما احلادث بأنه 
مأساوي، مضيفا أن »الوضع الراهن 
ال يحتمل« في الش����رق األوسط، 
رافضا إدانة الهجوم ما لم تتضح 

الوقائع.

بني قتيل وجري����ح معظمهم من 
االتراك.

ولفت الى ان االختيار وقع على 
املجالني االقتصادي والعس����كري 
لتقلي����ص التعاون نظرا لكونهما 
اكثر املج����االت التي جرى توقيع 
اتفاقيات ف����ي اطارهما، مؤكدا ان 
هذين املجالني مطروحان على املائدة 

للمناقشة والبحث.
على الصعيد نفسه اعرب ارينج 
عن االعتقاد بان محاوالت نشطاء 
السالم كسر احلصار االسرائيلي 
اذا اصرت اسرائيل  س����تتواصل 
على عدم رفع هذا احلصار وقال 

»يتعني على اس����رائيل ان تعرف 
انه مالم ترف����ع هذا احلصار غير 
االنس����اني واملشني فان محاوالت 

حتديه ستتواصل«.
ووصف االعتداء االس����رائيلي 
على اسطول احلرية بانه »خطير« 
وأملح الى ان احلكومة التركية لم 
الرد االسرائيلي  ان  تكن تتصور 
قد يص����ل الى ه����ذه الدرجة من 

»اجلنون«.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء 
التركي رجب طيب أردوغان عزمه 
الهجوم  مالحقة املس����ؤولني عن 
اإلسرائيلي على »أسطول احلرية« 

مع قناة )ان.تي.في( التركية انه 
سيتم تخفيض التعاون االقتصادي 
والعسكري مع اسرائيل كما ستتم 
مراجع����ة كل االتفاق����ات املوقعة 
بني البلدين مب����ا فيها االتفاقيات 

العسكرية.
وأوضح ارينج »نحن جادون 
في هذه اخلطوة.. لن يكون هناك 
اي تعاون جديد مع اسرائيل، كما 
سنخفض مستوى العالقات معها«، 
مشيرا بذلك الى سلسلة اجراءات 
انقرة باتخاذها  كانت قد توعدت 
عقابا عل����ى االعتداء الدموي يوم 
االثن����ني املاضي الذي خلف 39 ما 

عواصم � وكاالت: فيما اجتاحت 
التظاهرات الشعبية امس العديد 
من العواصم العربية واالسالمية 
والعاملي����ة تندي����دا باالعت����داء 
االسرائيلي على »اسطول احلرية«، 
التركي  الوزراء  قال نائب رئيس 
بولنت ارين����ج إن تركيا قد حتد 
أدنى  من عالقتها بإسرائيل »إلى 
حد«، مضيفا ان انقرة عاكفة على 
»تقييم االتفاقات مع إس����رائيل«، 
وذلك في أوضح إشارة حتى اآلن 
على أن أنقرة قد تقلص عالقتها إلى 
حد كبير مع إسرائيل بعد الهجوم 
الذي وقع يوم االثنني املاضي على 

»أسطول احلرية«.
وأش����ار ارينج إل����ى أن هناك 
العديد من االتفاقات العس����كرية 
أبرمت مع  الت����ي  واالقتصادي����ة 
إسرائيل وأنها مطروحة للنقاش 

في الوقت احلالي.
وقال »نحن جادون بشأن هذا 
األمر، وقد نعتزم تقليل عالقاتنا 
مع إسرائيل إلى احلد األدنى، لكن 
افتراض إنهاء كل العالقات مع دولة 
أخرى على الفور والقول إننا حذفنا 
اس����مكم متاما فإن ذلك ليس من 

عادة بلدنا«.
وأضاف ارينج في لقاء تلفزيوني 

قبرصـ  رويترز: في اول زيارة في التاريخ 
لرأس الكنيسة الكاثوليكية الى قبرص املعروفة 
ــة االرثوذكسية، أكد البابا  بانتمائها الى الكنيس
ــر امس إنه ال يتعني  ــادس عش بنديكتوس الس
ــقف كاثوليكي بارز  أن يسمح حلادث قتل اس
ــالم او ان  في تركيا بأن يضر باحلوار مع االس
يشوه صورة تركيا وشعبها، قائال: »على الرغم 
ــلمون اخوة لنا وعلينا ان  من االختالفات، املس

نشجع على رؤية مشتركة للحوار معهم«.
وعبر البابا في مستهل زيارة تستغرق ثالثة 
ــقف  ايام عن »حزنه العميق« جتاه مقتل االس
االيطالي لويجي بادوفيس املسؤول الكاثوليكي 
ــائقه التركي امس  ــا طعنا بيد س البارز بتركي
االول قائال: »مازلنا في انتظار تفسيرات وافية 
ــوي  لكنا ال نريد اخللط بني هذا احلادث املأس
ــة حتزننا لكن  ــالم. انها قضية منفصل واالس
ــال من االحوال  ــا أن تضر بأي ح ــني له ال يتع

باحلوار )مع االسالم(«.
واضاف »كما ال يتعني ان ننسب احلادث لتركيا 
ــت عملية  ــر املؤكد هو أنها ليس ــراك. االم او االت

اغتيال سياسية او دينية. كان االمر شخصيا«.

ــا الصحافيون  ــئلة قدمه وفي رده على اس
مسبقا عبر البابا ايضا عن أمله في أال يتسبب 
الغضب الدولي الناجم عن هجوم اسرائيل على 
ــانية متجهة الى غزة في  سفن مساعدات انس

تثبيط آمال السالم في الشرق االوسط.
ــوادث )من العنف(  ــع كل هذه احل وقال: م
التي منر بها هناك دوما خطر من أن ينفد صبر 
ــرء وان يقول الناس »كفى لم نعد نقدر على  امل

التماس السالم«.
ــاف »لكن بعد كل حوادث العنف البد  واض
ــجاعة  ــر البد واال نفقد الش ــد الصب واال نفق
ــة في أنه  ــد على ثق ــدء من جدي ــرم للب والك
ــي اننا  ــا وعلى ثقة ف ــي قدم ــكان املض باإلم
ــتطيع السعي من اجل السالم وثقة في أن  نس

العنف ليس حال«.
ــه الى بافوس بغرب  وفي كلمة لدى وصول
ــي ان يتمتع  ــه يأمل ف ــال البابا إن ــرص ق قب
القبارصة بالصبر »حلل املخاوف العالقة« بشأن 
ــمت  ــود إعادة توحيد جزيرتهم التي انقس جه
منذ غزو القوات التركية لشمالها اثر انقالب لم 

يدم طويال بإيعاز من اليونان عام 1974.

ــرائيلية  غزة ـ أ.ش.أ: قررت احلكومة اإلس
ــاعة متأخرة من الليلة قبل املاضية منع  في س
ــن الوصول إلى  ــفن التضامنية م ــن الس أي م
ــفينة »راشيل كوري«  قطاع غزة ومن ذلك س

القادمة من ايرلندا.
ــة »يديعوت أحرونوت« عن  ونقلت صحيف
ــمي قوله »ان  ــي اسرائيلي رس مصدر سياس
ذلك القرار اتخذ خالل اجتماع اللجنة الوزارية 

ــة قضية  ــباعية الذي عقد األربعاء ملناقش الس
ــر احلصار عن  ــفن كس ــطول احلرية وس أس

قطاع غزة«.
ــالل االجتماع  ــرت أن نتنياهو قال خ وذك
ــفينة بالوصول إلى  ــمح ألي س »علينا أال نس
ــبة لسفينة  غزة.. ال اآلن وال بعد ذلك.. وبالنس
ــيل كوري فإنه سيتم توجيهها نحو ميناء  راش

أشدود«.

نتنياهو يقرر منع »راشيل كوري« من الوصول إلى غزة

أكد أن مقتل أسقف كاثوليكي بتركيا يجب أال يضر بحوار األديان

البابا: المسلمون إخوة لنا

)أ.ف.پ( البابا بنديكتوس السادس عشر يجلس إلى جانب أسقف األرثوذكس في قبرص خالل أول زيارة لها  

منع مهدي كروبي من زيارة ضريح الخميني
أفغانستان: »جيرغا« يدعو للتفاوض مع »طالبان«

طه���ران � وكاالت: تع���رض 
مهدي كروبي احد قادة املعارضة 
االيراني���ة لهجوم م���ن انصار 
النظام حني كان يحاول الوصول 
امس االول ال���ى ضريح االمام 
اخلميني مبناسبة إحياء الذكرى 
ال� 21 لوفاة مؤسس اجلمهورية 

االسالمية في ايران.
وبحس���ب وكالة فارس فان 
الذين  عشرات آالف االشخاص 
كانوا في محيط الضريح هتفوا 
بش���عارات معادي���ة للرئيس 
االس���بق للبرملان الذي اضطر 
الى مغادرة املكان حتت حماية 

حراسه الشخصيني.
واتهم كروب���ي على موقعه 
على االنترنت القادة االيرانيني 
احلالي���ني مبصادرة ارث االمام 
اخلميني قائال: »انهم )املسؤولني 
االيرانيني( يتحدثون وكأن االمام 

اخلميني ملكهم وحدهم«.
واضاف »باسم االسالم لقد 
اضعفوا بش���كل خطر واضروا 
بالطابع اجلمهوري للنظام ونحن 
اليوم قلق���ون جدا على طابعه 

االسالمي«.
وشجب كروبي الذي اصبح 
احد وجوه املعارضة االصالحية 
منذ االنتخابات املثيرة للجدل في 
يونيو 2009، سعي النظام الى 
»اتهام كل من يتحدث عن تزوير 
ف���ي االنتخابات بانه من اعوان 

املوساد والسي آي ايه«.
واضاف »ان مصير االنتخابات 
بأي���دي الباس���يج )املليش���يا 
االسالمية( والباسدران )احلرس 

الثوري(«.
إل���ى ذل���ك توع���د الرئيس 
االيران���ي محمود أحمدي جناد 

باتخاذ إج���راءات صارمة ضد 
املعارضة قبل مظاهرات االحتجاج 
املقررة إلحياء ذكرى االنتخابات 
الرئاسية التي جرت في 12 يونيو 

العام املاضي.
وقال أحمدي جناد في خطاب 
مبناس���بة الذك���رى احلادي���ة 
والعشرين لوفاة اخلميني »الذين 
يريدون تش���ويه صورة البالد 
ونظامها سيجرى إقصاؤهم من 

املسرح )السياسي(«.
وذكر جناد نق���ال عما قاله 
الراحل محم���ود طالقاني »كل 
النظام االسالمي  من يقف ضد 

لن يبقى«.
وقال جناد »االنتخابات التي 
جرت العام املاضي كانت االكثر 
دميوقراطية في العالم حيث انه 
ال يوجد في أي مكان في العالم 40 
مليون ناخب يدلون بأصواتهم 
في االنتخابات، وباالنتخابات 
كس���رنا بالفعل الرقم القياسي 

العاملي في الدميوقراطية«.
ال���ى ذل���ك، نقل���ت وكالة 
انترفاكس الروسية لالنباء عن 
سيرغي الفروف وزير اخلارجية 
الروسي امس: ان روسيا والصني 
ضد التعجي���ل بالتصويت في 
مجلس االمن التابع لالمم املتحدة 
على قرار بفرض عقوبات جديدة 

على ايران.
ونقلت الوكالة عن الفروف 
قوله في العاصمة الصينية بكني 
»نحن ضد الضغط من اجل اجراء 

تصويت«.
وأض���اف ان العم���ل على 
القرار اقترب من نهايته وأن 
املصالح االقتصادية الروسية 
والصينية وضعت في االعتبار 

في مسودة القرار.
األبي���ض  البي���ت  وكان 
وديبلوماس���يون غربيون قد 
قالوا انه من املتوقع أن يصوت 
مجلس األمن األس���بوع القادم 
على مشروع القرار الذي تفرض 
مبوجب���ه عقوبات جديدة على 
ايران لعدم اسهامها في تهدئة 
املخ���اوف بش���أن برنامجه���ا 

النووي.
من جانبه وصف املرشد األعلى 
للثورة االسالمية في ايران السيد 
علي خامنئي امس حصار اسرائيل 
لغزة باخلطوة »الوحشية« وبدعم 

أميركي � بريطاني.
ونقلت وسائل اعالم ايرانية عن 
خامنئي قوله في نفس املناسبة 
ان احلصار االسرائيلي على غزة 
خطوة وحش����ية بدعم اميركي � 

بريطاني«.
وانتقد ما وصفه ب� »الصمت 
الغربي والعرب����ي على اجلرائم 
االسرائيلية في املنطقة« وقال »ان 
ارتكبها الصهاينة  التي  االخطاء 

تظهر أن زوالهم بات وشيكا«.
ولفت الى ان العالم »يش����هد 
تط����ورات كبيرة تنب����ئ بتغيير 

املعادالت العاملية«.
ولفت الى ان االمام اخلميني 
»اعتبر الكي����ان الصهيوني غدة 
س����رطانية ال عالج لها س����وى 

االستئصال«.
وق����ال »ان اس����رائيل كي����ان 
مختل����ق جغرافيا وتاريخيا وقد 
أنش����أ على حق اصحاب االرض 
احلقيقيني«. وطالب ب� »ضرورة 
حفظ ثوابت االمام اخلميني ونهجه 
لتفادي االنحراف في مسار الثورة 

االسالمية«.

ليس لها حل عسكري« واحلالة 
االفغانية »ليست فريدة«.

وقالت »ندعم اجلهود )التي 
يبذلها كرزاي( ولكن نريد ان 
نطلع بش���كل كامل، نريد ان 

نتمكن من العمل معه«.
وذكرت كلينتون باملوقف 
االميرك���ي املرح���ب بتحفظ 
اعادة دمج »مقاتلني من  على 
طالب���ان« بع���د تخليهم عن 

القاعدة والعنف.
واضافت »نعتقد ان هناك 
قاعدة إلع���ادة تأهيل« هؤالء 
املقاتلني ولكن عملية حتديد 
الذي���ن ه���م على اس���تعداد 
لالنضمام الى اللعبة السياسة 

تتطلب »عمال شاقا«.

يطلبون من احلكومة انش���اء 
جلنة تتمتع ب� »قاعدة واسعة« 
متثل كل االجتاهات في البالد 
وتكليفها بقيادة جهود السالم 

مع حركة طالبان.
ال���ى ذلك، اعلن���ت وزيرة 
اخلارجية االميركية هيالري 
كلينت���ون ان بالدها تريد ان 
»تطلع بش���كل كام���ل« على 
الرئيس  التي يبذلها  اجلهود 
االفغاني حميد كرزاي من اجل 
اعادة تاهيل عناصر طالبان، 
وذلك في تعليقها على اعمال 
مجلس جيرغا للسالم املنعقد 

في كابول.
واعتبرت خ���الل لقاء مع 
الصحافيني ان »معظم النزاعات 

كابول � أ.ف.پ: دعا مجلس 
جيرغا السالم في افغانستان 
امس الى تشكيل جلنة وطنية 
للتفاوض م���ع حركة طالبان 
م���ن اجل وضع ح���د للحرب 
اجلارية في هذا البلد، على ما 
اعلن نائب رئيس اجليرغا قيام 

الدين كشاف.
وقال كش���اف الذي يتولى 
ايض���ا منصب رئيس مجلس 
نح���ن  »ندع���و،  العلم���اء 
املشاركني في جيرغا السالم، 
 جميع االط���راف الضالعة في

هذه احلرب ال���ى وقف إراقة 
الدماء«.

واضاف ان املندوبني ال� 1600 
القبائل واملجتمع االهلي  عن 

اليابان: انتخاب ناوتو رئيساً للوزراءبمناسبة إحياء الذكرى الـ 21 لوفاة مؤسس الجمهورية اإلسالمية في إيران

طوكي���و � أ.ف.پ: انتخب ناوتو كان وزير املالية الس���ابق امس 
رئي���س وزراء جديدا لليابان متعهدا بتحقيق االنتعاش االقتصادي 
وتوطيد العالقات مع واشنطن بعد ان استقال سلفه وسط خالفات 

بشأن قاعدة جوية اميركية.
وانتخ���ب البرملان كان خلفا ليوكيو هاتوياما الذي دمعت عيناه 
عندما اس���تقال االربعاء بسبب خالفات حول القاعدة االميركية في 

جزيرة اوكيناوا وفضائح مالية لطخت سمعة حكومته.
ورئيس الوزراء اجلديد )63 عاما( الناش���ط اليس���اري السابق، 
كان يتولى ايضا منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة هاتوياما 
)يسار � وسط( التي جاءت الى السلطة العام املاضي بعد ان حققت 
فوزا كاس���حا وأنهت حكم احملافظني الذي استمر نصف قرن بشكل 

شبه متواصل.
وقال ناوتو كان وهو مبتس���م بعد تعيينه من قبل حزبه زعيما 
جديدا للحزب »مهمتي االولى اع���ادة بناء البلد وإقامة حزب ميكن 

ألعضائه النهوض معا واإلعالن بثقة: ميكننا القيام بذلك«.

نج�اد يتوع�د المعارض�ة قب�ل االحتجاج�ات: 
كل م�ن يق�ف ض�د النظ�ام اإلس�المي ل�ن يبقى


