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أنقــــرةـ  وكاالت: أجرى رئيس الوزراء 
التركي رجــــب طيب أردوغــــان اتصاالت 
هاتفية مكثفة مــــع محافظي مدن جنوب 
شرق تركيا لالطالع على األوضاع األمنية 

في املنطقة. 
وذلك بعد أن أعلن متحدث باسم حزب 
العمال الكردستاني احملظور أمس مسؤوليته 

عن هجوم أدى الى مقتل 8 من عناصر الدرك 
التركي قــــرب احلدود مع العراق. وقد أكد 
اجليــــش التركي ان اجلنود الـ 8 ضمن 10 
جنود أتراك لقوا حتفهم وأصيب 16 آخرون 
بعد اشتباكات مع املتمردين األكراد بالقرب 

من حدود تركيا مع العراق. 
في الوقت نفسه، وجهت أحزاب املعارضة 

انتقادات للحكومة وللتدابير التي اتخذتها 
ملكافحة اإلرهاب، وقال نائب رئيس حزب 
احلركة القومية فولكان فورال: إن تصريحات 
ومواقــــف احلكومة ضمن إطار مشــــروع 
االنفتــــاح الدميوقراطي الكردي شــــجعت 
القيام  عناصر املنظمة االنفصاليــــة على 

باملزيد من األنشطة اإلرهابية.

مقتل 10 جنود أتراك في مواجهات مع »العمال الكردستاني« والمعارضة تتهم حكومة أردوغان بالتقصير

)أ.پ( عناصر من الشرطة التابعة للرئاسة الفلسطينية خالل تدريب في جنني بالضفة الغربية  

خطة أميركية تقترح منح الحكومة للمالكي ورئاسة الجمهورية لعالوي 
بغدادـ  وكاالت: انعكست حرارة اجلو املتصاعدة الى ارقام قياسية 
في العراق، حماوة سياســــة دفعت املرجــــع االعلى في العراق علي 
السيستاني الى التحذير من حدوث أزمة سياسية كبيرة تستدعي 
تدخل املرجعية حللها. وترافق ذلك مع استياء شعبي غير مسبوق 
في البصرة أدى لقتل شــــخص وجرح اثنني آخرين على االقل خالل 

مظاهرة منددة بالنقص احلاد في الكهرباء.
وفي خطوة لعلها تبرد هذه احلماوة السياسية، علمت »األنباء« 
من مصادر عراقية مطلعة ان مســــاعد وزيرة اخلارجية االميركي 
جيفري فيلتمان وخالل جولته األخيرة على قادة الكتل السياسية، 
دعــــا كال من زعيم ائتالف دولة القانــــون رئيس احلكومة املنتهية 
واليته نوري املالكــــي وغرميه رئيس القائمة العراقية اياد عالوي 
الى االتفاق بينهما لتشــــكيل احلكومة املقبلة. ونقلت املصادر عنه 

ان التيار الصدري سوف يؤيد املالكي.
وكشــــفت املصادر ان فيلتمان اقتــــرح مخرجا لألزمة يكمن في 
منح املالكي رئاسة احلكومة، مقابل منح عالوي رئاسة اجلمهورية. 
ونقلت املصادر عن فيلتمــــان ان االميركيني كفيلون باقناع االكراد 

بهذه الصفقة. 
احلماوة السياســــية التي يعززها فــــراغ حكومي متواصل منذ 
اجــــراء االنتخابات النيابية قبل نحو اربعة أشــــهر، أثارت مخاوف 
املرجع الديني السيستاني من أزمة سياسية حقيقية ال ميكن حلها 
اال بتدخل املرجعية، التي أعلنت في الوقت نفسه وقوفها على احلياد 

من جميع الكتل البرملانية.
وقد نقل راديو »سوا« األميركي أمس عن املتحدث الرسمي باسم 
السيستاني حامد اخلفاف قوله إن املرجعية لن تدعم أحدا من املرشحني 

ملنصب رئاسة الوزراء كما أنها ال تضع ڤيتو على أي منهم.
وأضاف اخلفاف أن املرجعية تأمل التوصل إلى تشكيل حكومة 
قادرة على حل مشاكل البلد في وقت قريب، وأال حتدث أزمة سياسية 

كبيرة تستدعي تدخل املرجعية الدينية حللها.
وأوضح اخلفاف أن السيستاني أكد جلميع زواره من السياسيني 
ومنهــــم وفد »العراقية« الذي وصف لقاءه به بـ »الطيب للغاية« أن 
تشكيل احلكومة يخضع للحوار بني الكتل السياسية، وفقا لآلليات 

الدستورية.
من جهته، قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إن املعضلة 
التي تؤخر تشكيل احلكومة العراقية هي الترويج ملخاوف مزعومة 
نشطت فيها دولة جارة ـ في إشارة إلى إيران ـ حول هوية وحقيقة 
مرامي القائمة العراقية، وذلك رغــــم أن تاريخ وإرث قادتها معلوم 
مبا يقطع الشــــك حول االتهامات املغرضة التي روجت على نطاق 
واسع. وقال الهاشمي، في حوار مع صحيفة »العرب اليوم« األردنية 

الصــــادرة أمس: البعض ال يريد حكومة عراقية تتبنى نهجا وطنيا 
عراقيا خالصا، مؤكدا أن التدخل اإليراني حقيقي ووصل إلى مفاصل 

حاكمة في الدولة العراقية. 
أما رئيس ائتالف القائمة العراقيةـ  رئيس الوزراء العراقي األسبق 
إياد عــــالوي، فقد أكد ان هناك محــــاوالت الغتياله واتهم احلكومة 

العراقية بعدم اتخاذ أي إجراءات حلمايته.
وأشار عالوي في مؤمتر صحافي عقده في مقر القائمة العراقية 
ببغداد أمس الى انه تســــلم قبل شهرين من موعد االنتخابات التي 
أجريت في مارس املاضي »رسالتني من القوات متعددة اجلنسيات 
أعقبتها رســــالة من وزير الدفاع العراقي عبدالقادر العبيدي إضافة 
إلى رسائل مماثلة من دول صديقة وشقيقة فحواها وجود محاوالت 

الغتياله بقنبلة«.
وأضاف »كنت أتوقع تسلم حتذيرات من احلكومة العراقية بشأن 
محاولة االغتيال وليس من القوات األميركية لكن احلكومة العراقية 
لم تتخذ أي إجراء حلمايتي بل منعتني من استخدام قاعدة الطيران 
املخصصة لسبع شخصيات عراقية هم إضافة لي رئيس اجلمهورية 
ونائباه ورئيس الوزراء ورئيس البرملان ورئيس الوزراء الســــابق 

إبراهيم اجلعفري«.
وأوضح أنه فوجئ قبل يومني مبنع هبوط طائرته الشــــخصية 
في مطار املثنى من قبل احلكومة العراقية ألســــباب مجهولة، الفتا 
الى أن القوات متعددة اجلنســــيات تدخلت في األمر وسهلت عملية 

هبوط الطائرة في املطار املذكور.
وفيما ينشغل الساسة العراقيون في سباقهم على رئاسة احلكومة، 
قتل شخص وجرح اثنان آخران عندما أطلقت قوات األمن النار في 
الهــــواء أمس لتفريق تظاهرة قام بها آالف من ســــكان البصرة امام 
مجلس احملافظــــة احتجاجا على النقص احلاد بالطاقة الكهربائية، 

حسبما ذكر مصدر في اجليش العراقي.
ورشق املتظاهرون الغاضبون ديوان مجلس احملافظة باحلجارة 

مطالبني بإقالة وزير الكهرباء ومحافظ املدينة الغنية بالنفط.
وقــــد رفعوا الفتات كتب عليها »ال نريــــد النفط وال الدواء نريد 
املاء والكهرباء« و»جماهير البصرة تطالب املرجعية العليا بتوفير 

اخلدمات للمواطنني«.
وحذر املتظاهرون من ان حتركاتهم »اليوم سلمية وغدا حربية« 
في اشارة الى التظاهرة، واخرى باللهجة العراقية »يا محافظ شيل 

ايدك )اي ارفع يدك( اهل البصرة ما تريدك«.
فما كان من حراس مجلس احملافظة اال ان اطلقوا النار في الهواء 
لتفريق املتظاهرين، لكــــن ذلك ادى الى مقتل متظاهر وجرح اثنني 

آخرين بجروح، بحسب مصدر في اجليش.

السيستاني يحّذر من أزمة سياسية كبيرة تستدعي تدخل المرجعية لحلها.. والهاشمي يهاجم التدخل اإليراني الواصل لمفاصل حاكمة في العراق

)أ.ف.پ( عراقيون يحملون الفتات تطالب باستجواب مسؤولي وزارة الكهرباء خالل مظاهرة احتجاجية على وضع الكهرباء في الكرادة أمس  

»حقوق اإلنسان« ُيقر إدانة هجوم إسرائيل على »أسطول الحرية«
عواصمـ  وكاالت: اعتمد مجلس 
حقوق اإلنســــان في ختام دورته 
الرابعة عشرة العادية الليلة قبل 
املاضية بعد مداوالت اســــتغرقت 
ثالثة أسابيع 18 قرارا بينها ادانة 
الهجوم الذي شنته إسرائيل على 
الذي كان يقل  »أسطول احلرية« 
متضامنني ومساعدات انسانية الى 

قطاع غزة.
وشملت قرارات مجلس حقوق 
االنســــان موضوعات واسعة من 
القضايا ذات الصلة بحقوق االنسان 
الى جانب اختيار وتعيني أصحاب 
الواليــــات واملقرريــــن اخلاصني 

مبتابعة هذه امللفات.
وأصــــدر املجلس قراره بإدانة 
اسرائيل بأشــــد العبارات بسبب 
الشــــائن على أســــطول  الهجوم 
الــــى قطاع غزة  احلرية املتوجه 
محمال باملعدات االنسانية ما أسفر 
عن قتل وجرح العديد من املدنيني 
األبرياء من مختلف اجلنسيات بعد 
جلســــة عاصفة طالبت فيها دول 
املجلس برفع احلصار عن قطاع 

غزة وانهاء حالة االحتالل.
كما قرر املجلــــس ايفاد بعثة 
تقصــــي حقائق دولية مســــتقلة 
القانون  انتهــــاكات  للتحقيق في 
الناجمة عــــن االعتداءات  الدولي 
االسرائيلية على األسطول في املياه 

الدولية قبالة سواحل غزة.
واعتمد املجلس أيضا نصوص 
القــــرارات املتعلقة  مشــــروعات 
بالقضاء على االجتار باألشخاص 
وبخاصة النساء واألطفال وتعزيز 
حق الشــــعوب في الســــلم ودور 

إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة 
إلى جانب جهود رفع احلصار عن 
قطاع غــــزة وتخفيف املعاناة عن 

الفلسطينيني.
وقالت املصادر ان ميتشل اطلع 
مبارك على نتائج مباحثاته التي 
أجراها مع املسؤولني الفلسطينيني 

واإلسرائيليني خالل جولته.
بدوره، قــــال وزير اخلارجية 
املصرية أحمد أبو الغيط عقب اللقاء 
ان مصر لها اتصاالتها باالطراف 
املختلفة سواء باجلانب األميركي 
أو األوروبي أو اإلسرائيلي وايضا 
مع السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن 

الوقاية في مجال حماية وتعزيز 
حقــــوق االنســــان وتعزيز متتع 
اجلميع باحلقوق الثقافية واحترام 
العنف  الثقافي ومكافحة  التنوع 

ضد املرأة.
في غضون ذلك التقى املبعوث 
األميركي للسالم في الشرق األوسط 
جورج ميتشل بالرئيس املصري 
حســــني مبارك في القاهرة امس 

خالل جولته في املنطقة.
وذكــــرت مصــــادر مصرية ان 
الرئيس املصري وميتشــــل بحثا 
املبذولــــة إلحياء عملية  اجلهود 
السالم ودفعها لألمام لتحقيق هدف 

املوقف املصري واضح بضرورة 
رفع احلصار، ومطالبة إسرائيل 
باتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني 
للحصول على جميع احتياجاته 
دون أي عقبــــات أو عوائق وفتح 

املعابر بالكامل.
وأشار أبو الغيط الى أن معبر 
رفح مفتوح أمام حركة الفلسطينيني 

بشكل مستمر.
الرؤية املصرية لقضية  وعن 
املصاحلة الفلســــطينية، قال أبو 
الغيــــط إن املوقف املصري مثلما 
كان دائما يتمثــــل في أنه ينبغي 
توقيع الوثيقة املقترحة من قبل 

حركة حماس من دون تعديل على 
بنود الوثيقــــة التي وقعت عليها 

حركة فتح.
من جانبه، أكد ميتشل أنه أجرى 
مباحثات مهمة مع مبارك حول دفع 
جهود عملية السالم، مشيرا الى ان 
مصر حكومة وشعبا تواصل تقدمي 
الدعم جلهــــود الرئيس األميركي 
باراك اوباما لتحقيق الســــالم في 

الشرق األوسط.
وأضاف أن مبارك أكد له خالل 
اللقاء قلق مصر إزاء الوضع في 
غزة، مشيرا الى بيان البيت األبيض 
حول هذا الوضع والذي جاء فيه 
ان واشنطن تعمل بشكل عاجل مع 
كل من مصر والسلطة الفلسطينية 
وإسرائيل والشركاء الدوليني لوضع 
إجراءات جديدة الدخال مزيد من 
السلع واملساعدات الى قطاع غزة 
وفي نفس الوقت حتول دون دخول 

األسلحة الى القطاع.
وأوضح ميتشل أن االجراءات 
احلالية ال ميكن ان تستمر وينبغي 
تغييرهــــا وانه مت توجيه الدعوة 
جلميع االطــــراف التخاذ قرارات 
مســــؤولة للحيلولة دون حدوث 
مواجهات غيــــر ضرورية وكفالة 

أمن اجلميع. 
وأكد أن احلكومة االسرائيلية 
أعلنت انها تعتزم تخفيف القيود 
على دخول السلع املدنية الى قطاع 
غزة وكذلك املواد املستخدمة في 
عمليات البناء وإقامة املشروعات 
املدنيــــة حتت االشــــراف الدولي 
ومواصلة االجراءات األمنية احلالية 
ملنع دخول األسلحة الى القطاع. 

أبو الغيط: معبر رفح مفتوح أمام الفلسطينيين بشكل مستمر

مسلحون يقتحمون مقر األمن السياسي 
في عدن ويحررون معتقلين

صنعاء ـ وكاالت: شن مسلحون متنكرون بزي 
عسكري امس هجوما على مقر االمن السياسي في 
عدن جنــــوب اليمن ومتكنوا مــــن حترير معتقلني 
بعد ان اشتبكوا مع حراس املقر، بحسبما افادت به 

مصادر وشهود عيان.
واوضح الشــــهود ان نحو خمســــة مســــلحني 
مجهولني هاجموا مبنى االدارة العامة لالمن السياسي 
)املخابرات( في حي التواهي القريب من مرفأ عدن 
عند الساعة الســــابعة والنصف صباحا واشتبكوا 
الكثر من ســــاعة مع قوى االمن مستخدمني قاذفات 

»اآلر بي جي« والرشاشات والقنابل اليدوية.
واضاف الشهود انهم سمعوا تبادال كثيفا الطالق 
النار بني حراس املبنى وبني املسلحني الذين متكنوا 

من دخول املبنى وحترير معتقلني.
ورجحــــت مصادر محلية وقوف تنظيم القاعدة 
وراء الهجوم على مبنى املخابرات في عدن التي تعد 
كبرى مدن اجلنوب وتخضع النتشار امني مكثف.

مقتل 10 رجال أمن

واسفر الهجوم، وفقا ملصادر طبية وشهود، عن 
مقتل 10 من عناصر االمن و3 عامالت تنظيف، كما 

اصيب 11 شخصا على االقل بجراح.
وقد شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من املقر 
وسيارات االسعاف تهرع اليـــــه، وقال مسؤول 
لـ »رويترز« إن الهجوم تسبب في نشوب حريق 

باملبنى لكن متت السيطرة عليه.
وذكر املوقــــع االلكتروني لـ »مــــأرب برس« ان 
تعزيزات عســــكرية ارســــلت إلى املكان وان القوى 
األمنية شــــنت عملية ملالحقة املهاجمني في عدد من 
األماكن مبدينة عدن بعد االستعانة بقوات من اجليش 

وقوات مكافحة اإلرهاب.
ويضم مبنى األمن السياســــي ســــجنا خاضعا 
للحراسة املشــــددة يقبع فيه أشخاص يشتبه في 

انتمائهم لتنظيم القاعدة وآخرون يشتبه بأنهم أعضاء 
في احلراك اجلنوبي الداعي النفصال جنوب اليمن 
عن شماله. وتواجه السلطة املركزية في اليمن متردا 
في اجلنوب مــــن قبل االنفصاليني وتنظيم القاعدة 
الذي اصدر بيانا تعهد فيه »باشعال االرض« حتت 
نظام الرئيــــس اليمني علي عبداهلل صالح املدعوم 
من السعودية والغرب، كما حرض البيان، الذي وزع 
امس، قبائل منطقة مأرب الشرقية على الوقوف في 

وجه احلكومة.

معتقلو غوانتانامو

من جهة اخرى، قال مسؤولون أميركيون ان إدارة 
الرئيس األميركي باراك أوباما قد ترفع احلظر جزئيا 
عن نقل ما ال يقل عن 20 مينيا معتقلني في ســــجن 
غوانتانامو بكوبا الى بالدهم بعد ان قضت محكمة 
فيدرالية الشهر املاضي بوجود دليل دامغ يدعم مزاعم 
اليمني محمد العديني أنه اعتقل بوجه غير قانوني 

على أيدي األميركيني ملدة 8 سنوات.
واعتقل العديني عندما كان في السابعة عشرة 
من عمره حني كان طالبا في معهد ديني في فيصل 
آباد بباكســــتان في مارس 2002، وسلمت باكستان 
العديني الى الواليات املتحــــدة بتهمة االنتماء الى 
تنظيم القاعدة. ونقلت صحيفة »واشنطن بوست« 
عن مســــؤول رفض الكشف عن اسمه قوله ان ثمة 
مجموعة من اليمنيني الذين من املتوقع أن يربحوا 
قضايا رفعوها باإلفراج عنهم بسبب عدم قانونية 
سجنهم في غوانتانامو. وأوضح مسؤول آخر ان اإلدارة 
قد تخضع للمزيد من الضغط لإلفراج بسرعة عن 
مينيني آخرين، مشيرا إلى وجود أكثر من 20 مينيا 
قد تقضي احملاكم األميركية باإلفراج عنهم بســــبب 

انتفاء األدلة التي تبرر استمرار سجنهم.
وأضاف ان احلكومة قد تضطر إلى رفع احلظر 

جزئيا عن نقل املعتقلني إلى اليمن.

أسفر عن مقتل 10 من عناصر المخابرات 

طهران ترد على غيتس: قادرون على استهداف أوروبا بآالف الصواريخ 
طهران ـ أ.ش.أ ـ د.ب.أ- أ.ف.پ:  

بعد سلسلة العقوبات الدولية واألوروبية 
واألميركية، واصلت ايران نهجها التصعيدي 
مؤكدة ما ذهب اليه وزير الدفاع االميركي 
روبرت غيتس أمس األول، حيث قال وزير 
دفاعها البريغادير أحمد وحيدي »ان إيران 
بإمكانها اســـتهداف أوروبـــا مبئات ورمبا 
آالف الصواريخ، حيث إن لديها من القدرات 
الصاروخية ما تدافع به عن نفسها ضد أي 
اعتداء عســـكري يشن عليها، ويبعد عنها 
أي نوع من التهديدات من أي دولة«. إال أن 
وحيدي أكد فـــي الوقت عينه أن صواريخ 
بالده ال تشكل تهديدا ألحد، وإمنا هي للدفاع 

عن البالد فقط. 
وحيـــدي اتهم كذلك، أميـــركا مبحاولة 

توجيه اإلهانة إلى روسيا واحلط من مكانتها 
من خالل إيجاد خالفات واختالق األزمات 
لها مع دول املنطقة بهدف احلد من مواقفها 
أمام دول اجلوار. وحول تصريحات وزير 
الدفاع األميركـــي روبرت غيتس التي قال 
فيها إن السلوك الروسي جتاه إيران أشبه 
ما يكون بانفصام الشخصية أو االزدواجية 
في الشـــخصية، قال وحيدي في تصريح 
أوردتـــه وكالة »فـــارس« اإليرانية إن هذا 
يشـــير إلى محاوالت أميركيـــة للحط من 
شأن روسيا حني تعمل على زرع اخلالفات 
بني روســـيا وجيرانها من الدول األخرى. 
وأضاف وحيدي أن أميركا تعمل على زيادة 
نفوذها وهيمنتها على أوروبا حني تختلق 
الذرائع كي تبقي أسلحتها النووية في هذه 

املنطقة لتقوم بعد ذلك بفرض حصار على 
روسيا من خالل اعتماد حرب إعالمية. وعن 
السياسة اخلارجية األميركية، قال وحيدي 
إن السياسة األميركية تقوم على أساس بث 
الفرقة واختالق األزمات والسعي وراء شن 
احلروب ما يزيد من كراهية العالم لها، مشيرا 
إلى مواقف أميركا األخيرة جتاه بيان طهران 
الذي وقع بني إيران وتركيا والبرازيل وهو 
مـــا وصفه بأنه يعد دليال آخر على النفاق 
األميركي. إلى ذلك، يعتزم مجلس الشورى 
االيراني مراجعة العالقات مع الصني وروسيا، 
الدولتني احلليفتني بعدما صوتتا مع قرار 
مجلـــس االمن الدولي رقـــم 1929. وذكرت 
وكالة االنباء االيرانية الرسمية »إرنا« ان 
جلنة السياسة اخلارجية قررت عقد جلسة 

امس التخاذ قرار بشأن العالقات االقتصادية 
والسياسية مع بكني وموسكو.

بدوره جدد مســـاعد وزيـــر اخلارجية 
اإليراني علي اهاني موقف بالده الذي يعتبر 
أن العقوبات التي اضافها االحتاد االوروبي 
الى تلك التي أقرتها األمم املتحدة لن متنع 
طهران مـــن مواصلة برنامجهـــا النووي، 
حسبما أفادت أمس وكالة األنباء اإليرانية 

الرسمية.
ونقلت الوكالة عن اهاني قوله خالل لقاء 
عقد »اخيرا« مع مسؤولني أملان في برلني، 
ان قرار االحتاد االوروبي »اجلديد تكثيف 
عقوباته بحق ايران مضر« ألنه اتخذ عندما 
كانت طهران تستعد للرد على عرض حوار 
مع املمثلة العليا لسياسة االحتاد االوروبي 

اخلارجية كاثرين اشتون.
العقوبات االوروبية  ان  اهاني  واضاف 
»لن يكـــون لها اي انعكاســـات على عزم 
احلكومة والشـــعب االيرانيني في ممارسة 
حقهما املشروع في استعمال التكنولوجيا 
النووية حتت إشراف الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية«.
في غضون ذلك، أصدر املجلس األعلى 
لألمن القومي االيراني بيانا أكد فيه أن طهران 
ســـترد بصورة قانونية وبإجراء مناسب 
على اي اجراء يستهدف املصالح القانونية 

واملشروعة إليران.
ونقلت وكالة »ارنا« الرسمية االيرانية 
لألنباء عـــن البيان أن تدخل مجلس األمن 
في البرنامج النووي السلمي االيراني اجراء 

غير قانونـــي يتعارض مع قوانني الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، داعيا مجلس األمن 
إلى اتخاذ اجراءات ضرورية وسريعة إلنهاء 

هذا اخلطأ.
واعتبر البيان فشل اإلدارة األميركية في 
احلصول على أصوات جميع أعضاء مجلس 
األمن خالل اعتماد قرار العقوبات رقم 1929 
رغم فرض ضغوط غير عادية على بعض 
الدول واتصاالت الرئيس األميركي في هذا 
الصدد وعدم مواكبـــة املجتمع الدولي مع 
ارادة بعض القوى والذي برز من خالل بيان 
حركة عدم االنحيـــاز، يعكس بداية ظهور 
عصر جديد في العالقات الدولية من أجل 
توفير حقوق الشعوب على أساس العدالة 

واالحترام.

اتهمت واشنطن بمحاولة إهانة موسكو.. و»الشورى« يراجع العالقات مع روسيا والصين 


