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الرئيس الپولندي اجلديد برونيسالف كوموروفسكي خالل حفل استقبال رئاسي 

 واشنطنـ  أ.ف.پ: ثبت مجلس الشيوخ االميركي تعيني 
اجلنرال جيمس ماتيس قائدا للقوات االميركية في الشرق 
االوسط وآســــيا الوسطى فضال عن تعيني سفراء في اكثر 

من عشرين بلدا بينها العراق ولبنان.
 وعــــني اجلنرال ماتيس خلفا للجنرال ديڤيد بترايوس 
الذي عني في نهاية يونيو قائدا للقوات االميركية والدولية 
في افغانستان. وقد عني بترايوس نفسه في هذا املنصب بعد 

اقالة اجلنرال ســــتانلي ماكريستال منه لتوجيهه انتقادات 
ســــاخرة الى االدارة االميركية في مقابلة نشــــرتها مجلة 
رولينغ ستون. وأيد اعضاء مجلس الشيوخ دفعة واحدة 
جميع التعيينات قبل بدء العطلة الصيفية التي متتد حتى 
منتصف سبتمبر. ومن هذه التعيينات اختيار الديبلوماسي 
جيمس جيفري ملنصب سفير الواليات املتحدة في العراق 

خلفا لكريستوفر هيل.

»الشيوخ« يثبت جيمس ماتيس خلفًا لبترايوس

اتهم أوباما بـ »ترك العراق للذئاب« بسبب قراره سحب القوات األميركية 

عواصمـ  وكاالت: في أول لقاء 
صحافي منذ حرب العراق عام 
2003، دافـــع عراب اإلفك طارق 
عزيز من زنزانته في بغداد عن 
املقبور صدام حسني،  الطاغية 
مؤكدا انه يكن له احتراما كبيرا 

ويحبه!
وأعلن طارق عزيز أنه دعم 
الكويت رغم عدم  قرار احتالل 
رضـــاه عنه قائـــال »طلبت من 
الكويت، لكنه  صدام عدم غزو 
حينمـــا اتخذ القـــرار قلت له، 
قرارك ســـيقود الى احلرب مع 
الواليات املتحدة األميركية وهذا 
ليس في مصلحتنا، وكنت وزيرا 
للخارجية وقتها وكان علي الدفاع 
عن بلدي، فـــكان علي أن أدعم 
قراره، أرى أنني وقفت مع اجلانب 
الصحيح«.وتابع عزيز: »لقد قلت 
لصدام حسني في آخر لقاء لنا في 
املنصور إني أدعم كل شيء فعله 

ألنه الرئيس، وودعته«.
وأكد عراب االفك أنه أمضى 
حتى اآلن 7 سنوات و4 أشهر في 
السجن دون أن يرتكب أي جرمية 
بحق املدنيني أو العسكريني أو 

أي شخص آخر في العراق.

وأضاف »لقد كنت عضوا في 
مجلس قيادة الثورة، وقياديا في 
حزب البعث العربي االشتراكي، 
ونائبا لرئيس الوزراء، ووزيرا 
للخارجية، كل هذه املناصب كانت 

لي، لكنني كنت بال قوة«.
وقـــال عزيز إنـــه إذا حتدث 
عن الندم فـــي هذه املرحلة من 
حياته فإن الناس سيرونه منتهزا 
للفرص، لكنه في كل أفعاله حاول 
خدمة العراق وأن القرار الوحيد 
الذي يندم عليه هو االستسالم 
للقـــوات األميركية فـــي الرابع 

والعشرين من أبريل 2003. 
وتابع املســـؤول املسيحي 
القيادة  فـــي  الوحيـــد واألبرز 
العراقية البائدة، »كل القرارات 
اتخذها صدام حسني، كان لدي 
منصب سياسي فقط، ولم أشارك 
في أي جرمية اتهمت بها شخصيا، 
وفي العديد من الشكاوى التي 

قدمت، لم أجد اسمي فيها«.
وأضـــاف عزيـــز أن »صدام 
الغزو  أن  حســـني كان مقتنعا 
األميركي لبالده سيتم في نهاية 
العام 2002، وأنه حاول حتاشي 
احلرب بالســـماح للمفتشـــني 

وقال عزيز انه واملقبور صدام 
كانا يعرفان أن االحتالل سيقع 
ال محالة، وأضاف: »لقد أصبحت 
األمور واضحـــة لي وللرئيس 
العالم  قـــادة  صدام حينما بدأ 
يتحدثون ضدنا، كانوا سيغزوننا 
على أي حـــال، لقد كذب بوش 
أرادوا تدمير  وبلير عامليا، لقد 
العراق من أجل إسرائيل وليس 

من أجل بريطانيا أو أميركا«.

العراق للذئاب

وعنـــد حديثه عـــن الوضع 
العراقي احلالي، شن عراب االفك 
في حديثه الى جريدة »الغارديان« 
البريطانية هجوما شديدا على 
اوباما  الرئيس االميركي باراك 
واتهمه بـ »ترك العراق للذئاب« 
بقراره سحب القوات االميركية 
القتالية من العراق رغم تصاعد 
اعمال العنف، ورأى ان الواليات 
املتحدة يجب ان تبقى في العراق 
حتـــى تصحح االخطـــاء التي 

ارتكبتها منذ 2003.
وقال عزيز »كلنـــا ضحايا 
اللتني قتلتا  اميركا وبريطانيا 
بلدنا بطرق عدة« ووجه حديثه 

لهما قائال: عندما ترتكبون خطأ 
يجب ان تصححوه واال تتركوا 

العراق ميوت«.
وتابع عزيز ان »صدام حسني 
بنى العراق لثالثني عاما، واليوم 
البلد مدمر. هناك عدد اكبر من 
املرضى ممـــا كان عليه الوضع 
قبال وكذلك من اجلياع والناس ال 
يحصلون على اي خدمات عامة. 
الناس يقتلون يوميا بالعشرات 

ان لم يكن باملئات«.
وأضاف »عندما انتخب اوباما 
رئيســـا ظننت انه ســـيصحح 
اخطاء سلفه جورج بوش. ولكن 
اوباما منافق. انه يترك العراق 

للذئاب«.
وأعلن اوباما في الثاني من 
القوات االميركية  ان  اغسطس 
املقاتلة ســـتخرج مـــن العراق 
بحلول نهاية الشهر »طبقا للوعود 

وبحسب اجلدول املقرر«.
ووصف عزيز إيـــران بأنها 
»عدو العراق األكبر«، وقال »كان 
علينا محاربتهم بكل ثمن، اآلن 
إيران تبني برنامج نووي، والكل 
يعرف عنه، وال أحد يفعل شيئا، 

ملاذا؟«. 

الدوليني بالبحث عن أســـلحة 
الدمار الشامل في بالده«. 

وتابع »لقد كنـــا في صراع 
مع الوقـــت، لكننا لم نتكلم مع 
احلكومـــة األميركيـــة، صدام 

حسني اتصل بي وقال إنه يريد 
أن أكتب رسالة إلى رامزي كالرك 
)وزير العدل األميركي السابق(، 
وأن أرفض الهجوم، وقد فعلت 

ذلك«. 

عراب االفك طارق عزيز

إيراني خيط فمه خالل تظاهرة اضرب فيها عن الطعام خارج مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني في اثينا احتجاجا على رفض طلب اللجوء اخلاص به   )رويترز(

اياد عالوي

غادرت ميناء الفجيرة بعد إصالحها موسوي يطلب من 17 معتقاًل سياسيًا وقف إضرابهم عن الطعام

اإلمارات: ناقلة النفط اليابانية
 تعرضت لعمل إرهابي بزورق ملغوم

إيران لـ »الوكالة« والدول الـ 6: لن نتنازل  عن التخصيب

طهران ـ وكاالت: أبلغت إيران الدول الست الكبرى والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية بشــــكل قاطع رفضها التنازل عــــن تخصيب اليورانيوم، جاء ذلك ضمن 
رسالتني نشرتهما وكالة األنباء اسوشياتد بريس كانت طهران قد بعثت بهما الى 

الدول الكبرى والوكالة الدولية للطاقة الذرية في أواخر الشهر املاضي.
واتهمت فيهما اجلهات الدولية باتخاذ مواقف غير منطقية مما يعرقل استئناف 
احملادثات حول البرنامج النووي االيراني وتشترط ايران في الرسالتني املضي 
قدما في احملادثات عن تبادل الوقود النووي بإزالة جميع ما وصفته بالضغوط 
والتهديدات باجتاهها قاصدة بذلك العقوبات الدولية التي يفرضها عليها مجلس 
االمن الدولي وفي واشنطن رحب الرئيس األميركي بارك اوباما بالتأثير االيجابي 
للعقوبــــات الدولية على ايران الذي بدا يالحظ مؤخــــرا غير انه أكد انه اليزال 
مســــتعدا للتفاوض مع طهران حول مشروعها النووي وجاءت أقوال اوباما في 

حديث أدلى به لصحافيني الليلة املاضية.
وداخليا طلب احد قادة املعارضة اإلصالحية االيرانية مير حسني موسوي من 
17 معتقال سياسيا وقف اضرابهم عن الطعام الذي بدأوه قبل 12 يوما احتجاجا 

على ظروف اعتقالهم، كما ذكر موقعه االلكتروني.
واملعارضون املعتقلون في سجن ايوين في طهران بعد اعادة انتخاب الرئيس 
محمود احمــــدي جناد في يونيو 2009، صحافيون اصالحيون وقادة طالبيون 

بحسب مواقع الكترونية معارضة.
وأشاد موسوي، الذي يقود حملة االحتجاج منذ اعادة انتخاب احمدي جناد، بـ 
»مقاومة« املضربني عن الطعام لكونهم »يدافعون عن حقوق انسانية مشروعة«. 
وقال موسوي في بيان نشره موقعه االلكتروني »سمعت رسالتكم في البالد وفي 
اخلارج، اننا قلقون على صحتكم ونريد ان تضعوا حدا الضرابكم عن الطعام«. 
وأضاف »ندعو ايضا املسؤولني عن السجون الى احترام حقوق املعتقلني )...( 

واال يقللوا اكثر من قيمة بالدهم امام االمم االخرى«.
وبحسب موقع آخر بدأ االضراب عن الطعام بعد خالف بني سجناء وحراس 

بشأن معاملة ذوي املعتقلني اثناء زيارتهم لهم.
وبدأ عدد من املعتقلني باالحتجاج بعد ان نقلوا الى زنزانات انفرادية وانضم 
اليهم آخرون، بحسب ما ذكر املوقعان اللذان اشارا يوم االثنني املاضي الى ان عددا 

من املضربني عن الطعام نقل الى املستشفى وان صحة آخرين »تتدهور«.

الــــوكاالت:  أبوظبــــي ـ وام، 
صرح مصدر مســــؤول في قوات 
خفر الســــواحل اإلماراتية، امس، 
بأن التحقيقات واالختبارات التي 
قامت بها فــــرق مختصة، أثبتت 
تعــــرض ناقلة النفــــط اليابانية 
»أم ستار« إلى هجوم مبتفجرات 
منزلية الصنع، كانت محملة في 
قارب صغير اقترب من الناقلة لدى 
مرورها في املياه الدولية بالقرب 
من مضيق هرمــــز. وقال املصدر 
»إنه بعد أن رست الناقلة على بعد 
12 ميال من ميناء الفجيرة، ورفع 
العينات وفحصها من قبل خبراء 
املتفجرات فــــي الدولة، تبني أنها 
مصابة بانحناء في اجلزء األمين 
من هيكلها، والذي يقع فوق سطح 

املاء، وتبني وجود آثار ملتفجرات 
منزلية الصنع، األمر الذي يرجح 
أن الناقلة تعرضت لهجوم إرهابي«.
وأكد املصدر أن الهجوم نفذ على 
األرجح بزورق ملغوم وقد غادرت 
الناقلة »أم ستار« ميناء الفجيرة، 
بعد أن مت إصــــالح األضرار التي 
حلقت باجلزء العلوي من جانبها 

نتيجة تعرضها لالعتداء.
من جهته، أعرب قبطان الناقلة 
عن شكره وتقديره لسرعة استجابة 
الناقلة  ســــلطات اإلمارات لطلب 
بالرسو قرب ميناء الفجيرة إلجراء 
الفحوصات الالزمة عليها، والتأكد 
من سالمتها وقدرتها على مواصلة 
اليابان.وبينما قالت  إلى  رحلتها 
متحدثة باسم شــــركة ميتسوي 

اواســــكيه التي متلــــك الناقلة إن 
الشركة ال ميكنها تأكيد التفاصيل، 
الناقلة  مضيفة »التحقيق بشأن 
مازال مستمرا وبينما ننظر في كل 
االحتماالت لم تسمع الشركة شيئا 
من شــــأنه أن يساعد على حتديد 
سبب الضرر«.وأكد متحدث باسم 
االسطول اخلامس األميركي وهو 
جزء من حتالف دولي لألساطيل 
يقوم بدوريات في مياه اخلليج أن 
غواصني تابعني للبحرية األميركية 
لعبوا دورا في التحقيقات لكنه قال 
إنه ليس لديه تعليق فوري. يذكر 
أن الناقلة كانت محملة مبليوني 
النفط، ولم يتســــبب  برميل من 
االعتداء عليها بأي خسائر بشرية 

أو أي تسرب نفطي.

المعارضة البريطانية: كاميرون أخرق 
في السياسة الخارجية 

لندن ـ عاصم علي و يو.بي.آي
 بع��د أن زعم عن طريق اخلطأ أن ايران 
متلك س��الحا نوويا، ذكرت صحيفة ديلي 
تليغراف امس أن املعارضة البريطانية اتهمت 
رئيس الوزراء ديڤيد كاميرون بأنه أخرق في 

السياسة اخلارجية.
واعت��رف مكت��ب رئاس��ة احلكوم��ة 
البريطانية )داوننغ ستريت( بأن كاميرون 
ارتكب »زلة لس��ان« خالل جلس��ة أسئلة 
وأجوبة مع الناخبني في مدينة برايتون حني 

اقترح بأن ايران متلك قنبلة نووية.
وقالت الصحيفة إن امرأة متقاعدة اتهمت 
كاميرون في اجللسة نفسها بتشويه سمعة 
بالده حني وصفها بالشريك األصغر للواليات 
املتحدة في احلرب على أملانيا النازية عام 
1940 مع أن األخيرة لم تدخل احلرب حتى 

عام 1941.
واضافت أن االقت��راح بامتالك ايران 
سالحا نوويا »يعد أحدث حلقة في مسلسل 
زالت اللس��ان التي ارتكبها كاميرون في 
مج��ال السياس��ة اخلارجية بع��د اتهامه 

باكستان بتصدير االرهاب واسرائيل باجبار 
الفلسطينيني على العيش في معسكر اعتقال 
ووصفه بريطانيا بالش��ريك األصغر في 

احلرب العاملية الثانية«.
واش��ارت الصحيفة إل��ى أن كاميرون 
ارتكب اخلطأ بخصوص ايران حني س��ئل 
عن أسباب دعمه النضمام تركيا إلى االحتاد 
األوروبي فأجاب بأنه »يأمل أن يساعد ذلك 
في حل املش��اكل العاملية مثل عملية السالم 
في الشرق األوسط وحقيقة أن ايران متلك 

سالحا نوويا«.
وكان رئيس الوزراء البريطاني اعتذر امس 
االول لوصفه بالده بأنها كانت الشريك األصغر 
في التحالف ض��د أملانيا في احلرب العاملية 
الثانية عام 1940 خالل الزيارة التي قام بها 

إلى الواليات املتحدة الشهر املاضي.
وقال كاميرون »أعتذر بشدة إذا كانت 
زلة لساني أزعجت أي شخص وكنت على 
خطأ متاما ألن العام 1940 كان في الواقع 
مدعاة للفخر في تاري��خ بريطانيا كونها 

حاربت وحدها تقريبا«.

طارق عزيز: طلبت من صدام عدم احتالل الكويت
لكني وقفت مع الجانب الصحيح ودعمت القرار

أدى اليمين الدستورية خلفا للرئيس السابق ليخ كاتشينسكي

كوموروفسكي رئيس پولندا الجديد

وارســـوـ  أ.ف.پ: تولـــى الليبرالـــي برونيســـالف 
كوموروفســـكي أمس مهامه رئيســـا لپولندا بعد أدائه 

اليمني الدستورية أمام مجلسي البرملان.
وفي خطاب ألقاه بعد أداء اليمني قال كوموروفسكي 

»انه شرف كبير وحتد اقبلهما«.
وأضاف: »نريد تعزيز القارة العجوز وإلهامها وجعلها 
أكثر حيوية«، مشـــددا على اهمية العالقات الفرنسية ـ 
األملانيةـ  الپولنديةـ  في اطار ثالثي فاميار ومنتدى التعاون 
الثالثي، مشيرا الى العالقات الوثيقة مع الواليات املتحدة 
مؤكدا انها تشكل احدى ركائز السياسة اخلارجية الپولندية 

وانه سيعمل على تعزيز العالقات مع روسيا.
وبدأت اجللسة بالوقوف دقيقة حداد على روح الرئيس 
الســـابق ليخ كاتشينســـكي الذي لقي حتفه في حادث 
حتطم طائرة في روسيا. يذكر ان نتائج انتخابات اإلعادة 
التـــي أعلنت في الرابع من الشـــهر املاضي أعلنت فوز 
كوموروفسكي مرشح حزب املنتدى املدني بنسبة 53% من 
أصوات الناخبني على منافسه ياروسالف كاتشينسكي، 
شقيق الرئيس الراحل ومرشح حزب القانون والعدالة 

الذي حصل على 47% فقط. ..وبعد ادائه اليمني في البرملان

علق زعيــــم القائمة العراقية رئيس الــــوزراء العراقي 
األســــبق إياد عالوي على لقاء عراب األفك مع »الغارديان« 
بالقول للصحيفة البريطانية »قولوا لطارق عزيز انه سيبقى 
صديقي، وأنا أفكر فيه كل يوم، إنه رجل طيب وأعرف عائلته 
أيضا بصورة جيدة، أمتنى له األفضل، وأعتقد أنه من اخلطأ 

سجنه لهذه الفترة الطويلة، إنه رجل كبير السن«.

عالوي لـ »الغارديان«: قولوا لطارق عزيز 
إنه سيبقى صديقي!


