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إسطنبول ـ د.ب.أ ـ أ.ش.أ: ذكرت تقارير تركية أنه مت التوصل حلل 
للخالف الذي نشب بني احلكومة التركية واجليش حول من يشغل أرفع 
منصبني عسكريني في البالد، ما ينزع فتيل خالف رمبا كان سيتحول 
إلى أزمة سياســــية. وذكرت وكالة أنباء »األناضول« الرسمية أمس أن 
إعالن شــــاغلي املنصبني مت في ســــاعة متأخرة من الليلة قبل املاضية 
بعد اجتماع ضم الرئيس التركي ووزير الدفاع والقائد السابق للقوات 
البرية الذي حتول مبوجب هذا االتفاق إلى رئيس ألركان اجليش. وقد 

صادق الرئيس التركي عبداهلل غول على املرســــوم احلكومي بتعيني 
القيادات اجلديدة للقوات املسلحة. وتضمن املرسوم تعيني اجلنرال أشك 
كوشنر قائد القوات البرية رئيسا ألركان اجليش، وتعيني اجلنرال أردال 
جيالن أوغلو قائدا للقوات البرية. كما تضمن املرسوم تعيني اجلنرال 
جندت أوزال قائدا لقوات الدرك، واجلنرال خيري كيفريك أوغلو قائدا 
للجيش األول، واجلنرال ثروت يوروك قائدا للجيش الثاني، واجلنرال 

يالتشني أتامان قائدا للجيش الثالث.

تركيا: نزع فتيل أزمة الحكومة مع الجيش وغول يوقع مرسوم تعيين كبار قادته

 

)ا.پ(احد رجال االنقاذ اجلوي يرمي بزجاجات ماء لباكستانيني حاصرتهم املياه وفي االطار نسوة واطفال ينتظرون اجالئهن 

)ا.ف.پ( ازاحة الستار عن متثال رمز السالم في ذكرى إلقاء القنبلة الذرية على ناغازاكي امس

ناغازاكي تحيي ذكرى قنبلتها النووية
وهيروشيما تزيح الستار عن تمثال ساداكو ساساكي

طوكيو ـ وكاالت: أحيت مدينة ناغازاكي 
اليابانية أمس الذكرى الـ 65 لتعرضها لثاني 
وآخـــر تفجير ذري وقع في العالم وأدى الى 
مقتل نحو 74 الف شخص عند نهاية احلرب 
العاملية الثانية في عام 1954، بينما أزاحت اختها 
هيروشيما الستار عن متثال الفتاة »ساداكو 
ساساكي« الذي مت وضعه في حديقة السالم 
باملدينة احتفاال بالذكرى الـ 65 إللقاء القنبلة 
الذرية األولى عليها وأصيبت هذه الطفلة التي 
كانت تبلغ من العمر عامني بسرطان في الدم 
عند بلوغها الثانية عشرة من عمرها من آثار 

هذه القنبلة وتوفيت في عام 1955.
وهذا التمثال الرمزي عبارة عن فتاة ترفع 
يديها للســـماء ومن حولها ماليني اخلطابات 

التي تدعو للسالم.
حضر مراســـم احياء الذكرى التي أقيمت 
في حديقة السالم في مدينة ناغازاكي ممثلو 

32 بلدا مبا في ذلك دول األســـلحة النووية 
مثل بريطانيا وفرنســـا وذلك للمرة األولى 
واملدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
يوكيا أمانو باالضافة حلضور حوالي 5600 

شخص.
ووقف املواطنون والضيوف دقيقة صمت 
في ذكرى االشـــخاص الذين لقوا حتفهم في 
االنفجـــار املدمر، ومت اضافة اســـماء جديدة 
من 3114 شخصا الى قائمة القتلى هذا العام 
ليصل العدد الرســـمي لقتلى تفجير املدينة 

الى 152276.
وكانت الواليات املتحدة ارســـلت أول من 
ميثلها ملراســـم احياء ذكـــرى كارثة مدينة 
هيروشيما في 6 اجلاري لكنه لم يحضر ذكرى 
ناغازاكي، حيث عللت السفارة األميركية عدم 
حضور السفير جون روس وذلك بسبب تضارب 
جدول اعمالـــه الزمني. وذكرت هيئة اإلذاعة 

والتلفزيون األميركية ان الســـفير األميركي 
اتصل بعمدة املدينة اليابانية توميهيسا تاويه 
وقال لـــه ان تضاربا في املواعيد على جدول 

أعماله حال دون مشاركته في املناسبة.
من ناحيته، تعهد رئيس الوزراء الياباني 
ناوتو كان في خطابه بالتزام سياسة اليابان 
غير النووية قائال »أتعهد بأن اليابان ستنظر 
لدســـتورها وســـتحافظ بقوة على املبادئ 
الالنووية الثالثة من أجل القضاء على األسلحة 

النووية وحتقيق السالم العاملي االبدي«.
وأكد السفير لتاويه انه يرغب في زيارة 
متنزه الســـالم ولقاء ســـكان ناغازاكي في 

املستقبل.
وأوضحت الســـفارة األميركية ان روس 
لم يرســـل من ينوب عنه ألنه يجد انه البد 
أن يكون حاضرا شخصيا ليكون أول ممثل 

أميركي يشارك في هذه الذكرى.

السفير األميركي يتغيب بحجة تضارب المواعيد

 إيران تتجه لمطالبة العراق بمليون برميل يوميًا
لمدة نصف قرن تعويضًا عن خسائرها في الحرب 

بغداد ـ وكاالت: مع دخول الفراغ السياسي في 
العراق شهره الســـادس، أعلن عضو جلنة األمن 
القومي في مجلس الشورى اإليراني عوض حيدر 
بور أمس أن العمل جار في املجلس إلعداد مشروع 
قرار يلزم احلكومة مبتابعة قضية طلب تعويضات 

عن احلرب العراقية على بالده.
ونسبت وكالة »مهر« شبه الرسمية الى حيدر 
بـــور قوله انه »لو أراد العـــراق دفع التعويضات 
إليران على أساس ســـعر برميل النفط 70 دوالرا 
فإن عليه أن يعطي إليران مليون برميل من النفط 
يوميا على مدى خمســـني عاما حتى يعوض جزءا 

من أضرار تلك احلرب«.
وأضاف ان حكومة العراق في عهد النظام البائد، 
تسببت إليران في أضرار تقدر بـ 1000 مليار دوالر 
خالل »عدوانها على إيران« وذلك في إشـــارة الى 

احلرب اإليرانية العراقية )1980 ـ 1988(.
وقال حيدر بور انه مـــع بعض نواب البرملان 
»يعكفون حاليـــا على إعداد مشـــروع قرار يلزم 
احلكومة مبتابعة قضيـــة أخذ تعويضات احلرب 

من العراق«.
وأضاف ان احلكومة ســـتكون ملزمة وفقا لهذا 
املشروع مبتابعة هذا املوضوع بشكل جدي عن طريق 
احملافـــل الدولية وخاصة منظمة األمم املتحدة من 
اجل إجبار احلكومة العراقية على دفع التعويضات 

عن أضرار احلرب.
على صعيد األزمة السياسية املستفحلة، انتقد 
عادل عبد املهدي نائب رئيـــس جمهورية العراق 
والقيادي في املجلس األعلى اإلسالمي، رئيس الوزراء 
املنتهية واليته وزعيم ائتالف دولة القانون نوري 
املالكـــي العائد من أربيل بدعم رئيس كردســـتان 
مسعود البارزاني لترؤسه احلكومة بشدة لهجومه 

على »اجلميع واعتبرهم متآمرين وخادعني للشعب، 
ولم يبرئ أحدا سوى نفسه«.

وقال عبداملهدي في حديث لصحيفة »الشـــرق 
األوسط« اللندنية أمس إن »الكالم عن الشعب ال يصح 
بهذه الطريقة، هذا كالم قد يقوله باحث أو مواطن، 
لكن أن يصدر من رئيس مجلس وزراء العراق وهو 

في منصبه، فهذه مسألة يجب مراجعتها«.
وتابع: »لو قال أي رئيس وزراء في العالم خالل 
فترة توليه ما قاله رئيـــس وزرائنا، لثارت عليه 
الدنيا ولم تقعد. لم يترك دولة رئيس الوزراء أحدا 
إال وأصابه بشيء، فاتهم الكتل والقوى السياسية 
باملراوغة واخلداع، واتهم آخرين بقلة األدب«، وزاد 
قائال إن للمالكي »زالت لسان كثيرة، وغير صحيحة، 

وغير الئقة«.
وأضاف: »أرجو أال نسمع من دولة رئيس الوزراء 
أنه لم يرسل أعلى مستشاريه وقياداته لالجتماعات، 
ولبناء املواقف املشـــتركة وتلقي الدعم املطلوب، 
وأنه لم يلتق هو وغيره برجال مخابرات من دول 

أجنبية داخل العراق وخارجه«.
واستغرب عبد املهدي التغير احلاد في مواقف 
املالكي، وقال: »إلى حلظة تخليه عن قناعته بأنه 
سيكون القائمة األولى كان إصراره على أن الكتلة 
األكبـــر هي القائمـــة الفائـــزة. ورد على احتجاج 
املعترضـــني على النتائج فـــي مؤمتر علني نقلته 
جميـــع الوكاالت مع مجموعـــة االحتاد األوروبي، 
مشيدا بنزاهة االنتخابات واملفوضية، معتبرا أن 
االحتجاج هو ديدن اخلاســـرين. ثـــم انقلب األمر 
متاما وتغير املنطق بعد أن وصلت املعلومات عن 
تغير مواقع القوائم. وبدأ الهجوم على املفوضية 
واألمم املتحدة، وعطلت البالد والعملية في طعونات 

وأعمال عد وفرز لم تغير شيئا«.

عبدالمهدي ينتقد المالكي التهامه جميع الكتل »وتبرئة نفسه«

نتنياهو يتراجع عن اتهام باراك: أنا المسؤول عن الهجوم على »الحرية«
عواصمـ  وكاالت: تنصل رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو، 
أمس من مسؤولية االعتداء على 
أسطول احلرية إلغاثة قطاع غزة 
احملاصر ومقتل تسعة نشطاء أتراك 
في الهجوم، وحملها وزير الدفاع 
إيهود باراك والقوات اإلسرائيلية 
املسلحة. موقف نتنياهو جاء أمس 
في ختام إفادته أمام جلنة »تيركل« 
اإلسرائيلية املكلفة بتقصي احلقائق 
بشــــأن االعتداء فــــي نهاية مايو 

املاضي.
بيــــد ان االنتقادات الشــــديدة 
التي صدرت عقب الشهادة دفعت 
نتنياهــــو الى التراجع عن اتهامه 
باراك بالتأكيد علــــى انه يتحمل 
املسؤولية الكاملة عن هذه األحداث. 
وقال نتنياهو في بيان أصدره بعد 
االنتقادات انه »كرئيس للحكومة 
فإن املســــؤولية الكاملة تقع على 
كاهلي دائما ســــواء تواجدت في 
البالد او خارجها وهكذا سيكون 

في هذه احلالة أيضا«.
قبــــل ذلــــك ذكــــرت اإلذاعــــة 
اإلسرائيلية أن نتنياهو أدلى بإفادته 
أوال في جلسة علنية ثم انعقدت 
اجللسة وراء أبواب مغلقة حيث رد 
نتنياهو على أسئلة أعضاء اللجنة 

في أمور تتعلق بأمن الدولة.
وأقــــر نتنياهو في اجللســــة 
العلنيــــة للجنة صباح اليوم بان 
املنتدى الوزاري السباعي لم يجر 

جبارة لتفادي إيقاع اإلصابات في 
صفوف من كانوا على ظهر السفن 
وأوضح أنه قــــد أوكل إلى وزير 
الدفاع إيهود باراك املسؤولية عن 
التعامل مع قضية قافلة الســــفن 
لدى مكوثه في اخلارج مشيرا إلى 
أنه قد خول باراك أيضا صالحية 
دعوة وزراء املنتدى السباعي إلى 
إذا اقتضت الضرورة  االجتمــــاع 

ذلك.
وأعرب نتنياهو عن ثقته بأنه 
سيتضح بعد تقصي احلقائق أن 
إســــرائيل وجيش الدفاع تصرفا 
وفقا للقوانني الدولية في عملية 
الســــفن.  االســــتيالء على قافلة 
وقتل تسعة مواطنني أتراك خالل 

في جلســــته في الـــــ 26 من مايو 
املاضي أي قبل عملية االستيالء بـ 
5 أيام بحثا معمقا في انعكاسات 

اللجوء الى عملية عسكرية
ولم يخض في تفاصيل العملية 
قبــــل املصادقة عليهــــا بل اكتفى 
مبناقشة الناحية اإلعالمية للعملية. 
وأضاف نتنياهو أن قيادة جيش 
الدفاع هي التــــي اختارت طريقة 
العمل كما هو األمر عادة في مثل 
هذه احلاالت مشيرا إلى أن املستوى 
السياسي أصدر توجيهاته للجيش 
باالمتنــــاع قدر اإلمكان عن وقوع 
احتكاكات بني اجلنود وركاب قافلة 
السفن. وذكرت اإلذاعة أن رئيس 
الوزراء أكد أن إسرائيل بذلت جهودا 

اشتباكات عنيفة وقعت بني القوات 
اإلسرائيلية ومن كانوا على منت 
واحدة من ست سفن في األسطول 
خالل محاولة اجلانب اإلسرائيلي 
االســــتيالء عليها. ونقلت اإلذاعة 
ان  عن صحيفة »هآرتس« قولها 
رئيس الوزراء تهرب ما ال يقل عن 
6 مرات من الرد على أسئلة أعضاء 
اللجنة في اجللسة العلنية طالبا 

الرد عليها في اجللسة املغلقة.
لكــــن نتنياهو لم يســــلم من 
انتقادات شــــديدة حلــــزب كدميا 
املعارض وقياديون في حزب العمل 
الشريك في التحالف احلكومي في 
أعقاب شهادته أمام »جلنة تيركل«. 
ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن 

بيان لكتلة حزب »كادميا« أمس إنه 
»في حلظة احلقيقة يقوم نتنياهو 
بتوزيع التهم على اآلخرين وفي 
فترة واليته كرئيس للحكومة مت 

اختراق جميع حدود االنغالق«.
وأضاف حزب »كادميا« أن »أقوال 
نتنياهو تثبت أن إسرائيل هي دولة 
من دون زعيم وال توجد قيادة في 
احلكومة ونتنياهو يدهور وضع 
إلى احلضيض ويسمح  إسرائيل 
بتحويــــل جهاز األمــــن إلى كيس 
للضربات ويدفع أمواال طائلة وغير 
مسبوقة من أجل بقائه السياسي 
وبالنســــبة له فإنه ال يتحمل أي 

مسؤولية«.
من جانبه قال عضو الكنيست 
ايتــــان كابل من حــــزب العمل إن 
»رئيس احلكومة ال ميكنه حتميل 
املسؤولية على جهات حتته وثقافة 
»غــــط مؤخرتك« ارتقــــت درجة 
ووصلــــت إلى اجلهــــات الكبيرة 

جدا«.
وأضاف كابل أنه »باســــتثناء 
حقيقــــة أن رئيــــس احلكومة لم 
يســــتوعب اســــتنتاجات جلنــــة 
فينوغراد )التي حققت في حرب 
لبنــــان الثانيــــة( بشــــأن طريقة 
اتخاذ القرارات في احلكومة فإنه 
لم يســــتوعب حقيقة أن الشعب 
في إسرائيل يتوقع منه أن يقود 
ويحســــم وعدم االختبــــاء خلف 

اجليش والوزراء فقط«.

»كاديما« و»العمل« ينتقدان سياسة رئيس الحكومة »غط مؤخرتك« باتهام اآلخرين

كارثة فيضانات باكستان تفوق تسونامي وزلزالي كشمير وهاييتي مجتمعة
عواصمـ  وكاالت: فاقت أهوال 
كارثة أسوأ فيضانات في القرن 
الـ 21 بباكســـتان األهوال التي 
الكوارث  رافقت ثالثا من أقوى 
التي طبعت العقـــد األخير من 
القرن املاضـــي على حد وصف 

األمم املتحدة.
فقد اعتبر الناطق باسم األمم 
املتحدة للشـــؤون اإلنســـانية 
موريســـيو جوليانـــو أمس ان 
الكارثة التي سببتها الفيضانات 
في باكستان أسوأ من التسونامي 
الذي اجتاح آســـيا فـــي 2004، 
وزلزالـــي كشـــمير فـــي 2005 

وهاييتي.
وإذ أعلن جوليانو في تصريح 
لـ »فرانس بـــرس« أن أكثر من 
»13.8 مليون شـــخص تضرروا 
بالفيضانات األخيرة في باكستان 
حتى اآلن« اعتبر »انها اكبر الن 
أكثر من ثالثة ماليني شـــخص 
تضرروا بالزلزال في باكستان في 
2005 وخالل التسونامي تضرر 
خمسة ماليني شخص بينما تأثر 
حوالي ثالثة ماليني بالزلزال في 

هايتي«.
ومما زاد طـــني الكارثة بلة، 
تعثر عمليـــات اإلنقاذ واإلغاثة 
حيـــث اضطـــرت جهـــود نقل 
إلى  معونـــات اإلغاثـــة جـــوا 
منكوبي الفيضانات في شـــمال 
غرب باكستان إلى التوقف أمس 
بسبب الطقس السيئ حيث يواجه 
عشرات اآلالف من الالجئني نقصا 

في املواد الغذائية.
وقال متحدث باسم اجليش 
»إن حوالي 40 مروحية عسكرية 
تشـــارك فـــي عمليـــات اإلنقاذ 

واإلغاثة ولكنها أوقفت رحالتها 
بسبب األمطار«. كما توقفت أيضا 
ســـت مروحيات أميركية قادمة 
من أفغانستان كانت تشارك في 

جهود اإلغاثة.
ولم تقف الكارثة عند هذا احلد 
بل أغلقـــت االنهيارات األرضية 
الناجمة عن جتدد سقوط األمطار 
عدة طرق ودمـــرت الفيضانات 
املزيد من اجلسور في إقليم خيبر 
باختونخوا أكثر األقاليم تضررا 
وهو ما ساهم مبزيد من اإلعاقة 
إلغاثة منكوبي الفيضانات التي 

املعونات.
وفي اقليمي البنجاب والسند 
بوسط وجنوب باكستان، أجلت 
املزيد من األشخاص  السلطات 
من املناطق املنخفضة عبر نهر 
األندوز ومت نقل حوالي مليوني 

شخص إلى مناطق آمنة.
من جانبه، حذر برنامج الغذاء 
العاملي من أن 4 ماليني شخص 
سوف يحتاجون إمدادات غذائية 
ملدة ال تقل عن ثالثة أشهر، بينما 
قالت األمم املتحدة إن البالد حتتاج 
إلى مليـــارات الدوالرات جلهود 

حيث اليزال قرار الرئيس آصف 
علي زرداري باملضي في رحالته 
اخلارجية إلى أوروبا خالل األزمة 
يثير انتقادات واسعة. حيث يقوم 
اجليش بالعمل الرئيسي في جهود 
اإلغاثة رغـــم إمكاناته احملدودة 
في حني تلقى احلكومة انتقادات 

شديدة ملا بدر منها من ارتباك.
ويقول محللون إنه ليس هناك 
احتمال فـــي أن يحاول اجليش 
االســـتيالء على الســـلطة بعد 
تعهده باالبتعاد عن السياســـة 
ومع انشغاله مبحاربة املتشددين، 

أدت ملقتل أكثر من 1600 شخص 
وتضرر اكثر من 15 مليونا آخرين 
في أنحاء البالد، بحسب التقديرات 

الباكستانية.
كذلك كان الوضع في منطقة 
مالكند والذي تدهور بشكل كبير 
حيث ان مئات القرى والنجوع 

معزولة.
وأدى توقف املروحيات عن 
العمل وارتفاع منســـوب املياه 
إلى صعوبة التحرك بالقوارب، 
ولم يبق امـــام عمال اإلغاثة اال 
استخدام احلمير والبغال لنقل 

أن أمراض اجلهاز التنفسي تعد 
األكثر انتشارا بني املواطنني.

الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
الباكستاني يوسف رضا جيالني 
قد جدد أمس مناشدته للمجتمع 
الدولي مساعدة بالده في الظروف 
الصعبة التي متر بها، مؤكدا أن 
الفيضانات غير املسبوقة  هذه 
أعادت البالد سنوات إلى الوراء 
مبا سببته من دمار وخسائر ال 

ميكن تعويضها.
ومتخضت األزمة اإلنسانية 
في باكستان عن ازمة سياسية، 

اإلغاثة وإعادة التوطني.
هذا وتتربـــص بالناجني من 
الفيضانـــات األوبئة واألمراض 
على مـــا يبدو، حيـــث حذرت 
العاملية من  منظمـــة الصحـــة 
احتمال انتشارها. وقال د.أحمد 
فرح شـــهدول ممثل منظمة في 
باكســـتان بالوكالة في تصريح 
لراديو »بي بي ســـي« أمس إن 
املنظمة لديها أكثر من 139 موقعا 
لتقدمي تقارير يومية عن األمراض 
التي بدأت في الظهور بني الناجني 
جراء كارثة الفيضانات، مضيفا 

لكن الفراغ الذي سببه االرتباك 
احلكومـــي اســـتغلته جمعيات 
خيريـــة لها صلة باملســـلحني 
إلى اآلالف  وقدمت املســـاعدات 
الذين تقطعت بهم السبل بسبب 
السيول السيما جماعة »عسكر 
طيبة« التـــي حظرتها احلكومة 
بعد ضغوط دولية على اسالم 
ارتباطها بتفجيرات  اباد بحجة 
بومباي، ورمبا يساعد ذلك على 
تعزيز مكانتها بني الباكستانيني 
بينما متضي طالبـــان قدما في 

حربها هناك.

األحوال الجوية تعوق جهود اإلغاثة لـ 15 مليون منكوب.. واألوبئة واألمراض تتربص بالناجين

 ليبيا تطلق سراح إسرائيلي اتهمته بالتجسس
عواص��م � أ.ف.پ: أعلن��ت وزارة اخلارجية 
اإلسرائيلية ان ليبيا أطلقت سراح إسرائيلي كان 
محتجزا فيها منذ مارس املاضي بتهمة التجسس 

بعد التقاطه صورا فوق األراضي الليبية.
ويحمل رافاييل حداد اجلنسيتني اإلسرائيلية 
والتونسية، وقد اعتقل بعد ان التقط صورا ملمتلكات 
يهودية قدمية في ليبيا حلس��اب مؤسس��ة تعنى 

بالتاريخ اليهودي مقرها في إسرائيل.
من جانب آخر أوضح مسؤول إسرائيلي طلب 

عدم الكش��ف عن اسمه أن السلطات اإلسرائيلية 
وافقت على نقل 20 منزال أرسلتها ليبيا الى قطاع 
غزة، كانت التزال في مرفأ العريش املصري، بعد 
أن قررت سفينة األمل الليبية التي أقلت مساعدات 
خاصة لسكان قطاع غزة عدم كسر احلصار وإنزال 
حمولته��ا في مرفأ العريش املصري في اخلامس 
عشر من يوليو املاضي. وكان في استقبال حداد 
مس��اء أمس األول لدى وصوله ال��ى ڤيينا وزير 

اخلارجية افيغدور ليبرمان.


