
الجمعة
13 اغسطس 2010 

العربية34
والعالمية

اخلرطومـ  أ.ف.پ: حذر باغان اموم القيادي 
في احلركة الشعبية لتحرير السودان »متمردو 
اجلنوب سابقا« امس من ان مفوضية استفتاء 
جنوب السودان »مشلولة« واالقتراع مهدد اذا 

لم تنشط في غضون »اسبوعني«.
 وقال اموم »اذا لم تتمكن مفوضية االستفتاء 
من تسوية املشاكل التي تواجهها في غضون 

اسبوعني فسيقتل االستفتاء وستكون املفوضية 
مسؤولة«.

 وسكان جنوب السودان مدعوون في التاسع 
من يناير الى استفتاء حول استقاللهم قد يؤدي 

الى انقسام اكبر بلد افريقي.
 وصـــادق النواب الســـودانيون في نهاية 
ديســـمبر 2009 علـــى قانون ينظم تشـــكيل 

املفوضية املسؤولة عن تنظيم هذا االستفتاء 
ويحدد صالحياتها. وكان يفترض نظريا تعيني 
املفوضية مطلع 2010 لكنها تشكلت نهاية يونيو 
املاضي. ولم يتفق اعضاؤها على تعيني االمني 
العام واكد اموم في حديث مع فرانس برس وبي.
بي.سي ورويترز في اخلرطوم ان »املفوضية 

االن مشلولة«.

السودان: الحركة الشعبية متخوفة من عدم إجراء استفتاء الجنوب في موعده

رغم إقرار الجيش العراقي بعجزه عن إمساك األمن قبل 2020

واشنطن ستبقي »حفنة« جنود بالعراق بعد  2011 .. والمالكي يقّر بـ »الطائفية العسكرية«
عواصم ـ وكاالت: وســـط حتذيرات من عدم متكن العراق من 
اإلمساك بزمام األمن قبل نحو 10 سنوات، أكدت الواليات املتحدة ان 
وجودها العسكري في العراق بعد انسحاب كامل القوات االميركية 

املقرر نهاية 2011 لن يزيد عن بضع »مئات« من اجلنود.
وفـــي الوقت الذي أعلن فيه رئيس أركان اجليش العراقي ان 
انســـحاب كامل القوات األميركية من العراق نهاية 2011 سيكون 
ســـابقا ألوانه، أكد مستشـــار نائب الرئيس االميركي جو بايدن 
لشـــؤون األمن القومي انتوني بلينكن ان هذا االنسحاب حاصل 

ال محالة.
وقال بلينكن خالل مقابلة مع وســـائل إعالم عدة »ســـنفعل 
فـــي العراق ما نفعله في العديد من بلدان العالم التي نقيم معها 
عالقات في املجال األمني تشمل بيع جتهيزات )عسكرية( أميركية 

أو تدريب قواتها«.
وأوضح انه داخل ســـفارتها في بغداد وحتت إشراف رئيس 
البعثة الديبلوماسية ستستحدث الواليات املتحدة »مكتبا للتعاون 
األمني« ســـيكون حلقة الوصل بني اجليـــش االميركي والقوات 

العراقية.
وأضاف مستشار بايدن، الذي يتولى امللف العراقي في البيت 
االبيض، »في العادة هذا االمر يتطلب عددا قليال من العسكريني«، 
مضيفا »ولكن عندما أقول قليال ال اعني آالف اجلنود، بل العشرات 

أو رمبا بضع مئات، هذا بالضبط ما يجب ان يحصل«.
وتأتي هذه التصريحات قبل ثالثة أســـابيع من املوعد احملدد 

إلنهاء مهمة القوات القتالية االميركية في العراق.
وقبيل ســـاعات من تصريح بلينكن أكـــد البيت االبيض ان 
اجليش االميركي يتقدم وفق »املهل احملددة« إلنهاء مهمته القتالية 

نهاية اغسطس.
وقال املتحدث باسم البيت االبيض روبرت غيبس »اننا نعمل 

ضمن املهل إلنهاء مهمتنا القتالية« في العراق«.
وجاءت تصريحات غيبس هذه بعد أن جمع الرئيس االميركي 
باراك اوباما أمس األول فريقه لألمن القومي من مدنيني وعسكريني 
ملناقشة الوضع في العراق، في وقت لم يتم حتى اآلن تشكيل حكومة 

في العراق بعد خمسة اشهر على االنتخابات التشريعية.
وعلى الرغم من التراجع النسبي في اعمال العنف في العراق، 

اال ان هذا البلد اليزال يشهد هجمات واعتداءات دامية.
وانعكست هذه املخاوف األمنية في تصريح رئيس أركان اجليش 

لكـــن ذلك لم يقنع األميركيني أيضا، حيـــث قال وزير الدفاع 
االميركـــي روبرت غيتس ان الواليـــات املتحدة »لديها اتفاق مع 

العراقيني« حول موعد االنسحاب.
وأضاف »إذا تشكلت حكومة عراقية جديدة وإذا أرادت البحث 
)في موعد االنســـحاب(، فنحن جاهـــزون للتفاوض، ولكن هذه 

املبادرة يجب أن تأتي من العراقيني«.
من جهته، اعترف رئيس الوزراء العراقي املنتهية واليته نوري 
املالكي بأن القوات األمنية مازالت بحاجة إلى مزيد من التدريب 
لرفع كفاءتها، داعيا القادة االمنيني الى اجناز مهامهم االمنية دون 

انتظار تشكيل احلكومة.
كما اعترف بوجود ما وصفها بـ »ظاهرة الطائفية« في املؤسسات 
العسكرية التي قال انها متثل »آفة خطيرة تهدد مستقبل املؤسسة 

العسكرية«.
ومن املقرر ان ينهي اجليش االميركي، الذي ينشر حاليا حوالي 
64 ألـــف عنصر في العراق، مهمتـــه القتالية في هذا البلد في 31 
أغســـطس اجلاري طبقا خلارطة الطريق التي أعلنها اوباما عند 

توليه مهام الرئاسة مطلع 2009.
ومن املفترض ان يســـتكمل اجليش االميركي سحب جنوده 
الباقني في العراق بعد هذا التاريخ والبالغ عددهم 50 ألفا بحلول 

نهاية العام 2011.
في موضوع الفراغ السياسي املستمر منذ االنتخابات قبل اكثر 
من خمسة اشهر، أكد السفير األميركي في بغداد كريستوفر هيل 
أن الكتـــل النيابية في العراق كثفت حواراتها السياســـية خالل 
األســـبوعني املاضيني، األمر الذي قد يؤدي إلى تشـــكيل حكومة 

عراقية قريبا.
وأضاف هيلـ  في تصريح أورده راديو »سوا« األميركي أمس 
ان ما يجري سياســـيا في العراق أمر طبيعي، »وهو ال يختلف 
عمـــا يجري في أي بلد يكون فيه الفارق بني كتلة فائزة وأخرى 

ضئيال«.
ميدانيا، تعرضت قاعدة للجيش األميركي جنوب العاصمة بغداد 
لقصف بقذائف الهاون أمس، وقال مصدر في الشرطة العراقية إن 
3 قذائف هاون ســـقطت عند الثامنة من صباح أمس على قاعدة 
الصقر األميركية في منطقة الدورة جنوب بغداد وشوهدت أعمدة 
الدخان تتصاعد من القاعدة بينما دوت أصوات صفارات االنذار 

في ارجائها وحلقت مروحيات أميركية في سمائها«.

العراقي بابكر زيبـــاري الذي اعلن أمس االول وللمرة االولى ان 
القوات العراقية لن تكون قادرة متاما على تولي امللف االمني قبل 

2020 وستكون بحاجة للدعم االميركي حتى ذلك احلني.
وعن االنســـحاب االميركي قال زيباري »اآلن، أنا مطمئن جدا 
لقدرة القوات العراقية مجتمعة )اجليش والشرطة(، على تأمني 
امللف األمني ألنه التزال قوات أميركية موجودة، لكن املشكلة تبدأ 

بعد 2011« موعد االنسحاب الكامل للقوات االميركية.

ومضى موضحا ان »استراتيجية بناء القوات تسير على ثالث 
مراحل مهمة جدا ويجب احلرص عليها«.

وأضاف انه بالنسبة الى انسحاب القوات االميركية يتوجب 
»على السياســـيني إيجاد أساليب أخرى لتعويض الفراغ ما بعد 

2011، ألن اجليش لن يتكامل قبل عام 2020«.
وتابع »لو سئلت عن االنسحاب لقلت للسياسيني: يجب ان يبقى 

اجليش االميركي حتى تكامل اجليش العراقي عام 2020«.

مهدي كروبي

كروبي: العقوبات على إيران تقّوي حكومة نجاد 
وتمنحه ذريعة لقمع المعارضة أكثر مما فعل الشاه

أكد أن السياسات التي تبنتها الواليات المتحدة وبريطانيا لمكافحة »النووي« أتت بثمار عكسية

لندن ـ رويترز: قال مهدي كروبي الزعيم الثاني 
في املعارضـــة االيرانية امس ان العقوبات الدولية 
على ايران تعزز حكومـــة الرئيس محمود أحمدي 
جناد وســـاعدت حملتها املناهضة حلركة اخلضر 

املعارضة.
وفي مقابلـــة بالبريد اإللكترونـــي مع صحيفة 
»غارديـــان« البريطانيـــة، نقل عـــن مهدي كروبي 
قوله ان السياســـات التي تبنتها الواليات املتحدة 
وبريطانيا ملكافحـــة البرنامج النووي اليران تأتي 

بآثار عكسية.
واضـــاف »من ناحية فإن ســـوء إدارة احلكومة 
لالقتصاد أدى الى كساد شديد وزيادة التضخم داخل 
البـــالد. ومن ناحية اخرى فـــإن العقوبات ال تفعل 

سوى تقوية احلكومة غير الشرعية«.
وقد فرض مجلس االمن الدولي مجموعة رابعة 
من العقوبات على ايران في يونيو بسبب برنامجها 
النووي الذي يشتبه الغرب في انه يهدف الى اكتساب 

اسلحة نووية لكن ايران تقول ان اهدافه سلمية.
وقال كروبي الذي كان مرشحا في انتخابات الرئاسة 
املتنازع على نتيجتها العام املاضي ان عزل ايران لن 
يجلب الدميوقراطية، مضيفا »انظر الى كوبا وكوريا 
الشـــمالية. هل جلبت العقوبات الدميوقراطية الى 

شـــعبهما؟ لم تفعل سوى أنها جعلتهما أكثر عزلة 
وأتاحت لهما فرصة لشن حملة على املعارضة دون 

مباالة باالهتمام الدولي«.
ونقل عن كروبي قوله ان نظام الشاه كان يعامل 
املعارضني بقسوة أقل مما تفعله احلكومة االيرانية 

احلالية ألنه كان يراعي االنتقادات الدولية.
واســـتدرك بقوله »لكن الن ايران أصبحت اكثر 
عزلة فإنهم )أي حكومة أحمدي جناد( اصبحوا غير 

مبالني أكثر فأكثر برأي العالم فيهم«.
وقال كروبي انه على الرغم من ان احلملة احلكومية 
اجبرت حركة اخلضر املعارضة على انهاء احتجاجاتها 
الواسعة على طريقة اجراء انتخابات العام املاضي 
فإن احلركة جنحت في ابالغ العالم مبا يجري داخل 

ايران.
واضاف انه مازال يؤمن باجلمهورية االسالمية 
لكـــن ليس بالنظام احلاكم احلالي، قال »اننا حركة 
اصالحية ولسنا حركة ثورية. وال نسعى الى شيء 

أكثر من انتخابات حرة«.
ورفضت السلطات مزاعم املعارضة بحدوث تزوير 
في االنتخابات وصورت االحتجاجات على انها محاولة 
مدعومة من جهـــات اجنبية لتقويض نظام احلكم 

االسالمي في ايران.

زرداري يزور المناطق المنكوبة بعد يومين من عودته

باكستان: األسوأ لم ينته بعد 
وموجة فيضانات جديدة تهدد 4 ماليين

بينما ذكر رئيس هيئة األرصاد اجلوية الباكستانية 
أمس أن موجة ثانية من الفيضانات تتدفق عبر االنهار 
في باكستان ورمبا تضر مبزيد من املناطق في إقليم 

البنجاب وسط البالد.
وقال قمر الزمان شودري إن »االسوأ لم ينته بعد. 
االيام العشرة املقبلة ستكون حاسمة للغاية نظرا الن 
املوجة الثانية من الفيضانات جتتاح االن إقليم البنجاب 

ورمبا تضر باالجزاء اجلنوبية من االقليم«.
وأضاف شودري أن منسوب املياه يرتفع في نهر 
شيناب ورمبا جتتاح مدينة مولتان البالغ عدد سكانها 

أكثر من 4.5 ماليني نسمة.
وتابع: »على الرغم من أن السلطات فتحت بعض 
الصدوع لتخفيف ضغط املياه إال أنه مازال باالمكان 
أن جتتــــاح املياه املدينة«. وأصبــــح الوضع متوترا 
أيضا حول نهر إندوس حيث تتدفق املياه بســــرعة 
أكثر من 22656 مترا مكعبا فــــي الثانية في منطقة 

شاشما بإقليم البنجاب.
ومما يزيد من حدة املأساة صعوبة ايصال املعونات 
إلى املنكوبني وصعوبة انقاذهم، حيث أكد وزير الغذاء 
في باكســــتان نزار محمد جونــــدال صعوبة توزيع 
املعونات اإلنسانية بسبب الدمار الذي حلق بالبنية 
التحتية جراء املوجة األولى من الفيضانات املدمرة 

التي اجتاحت البالد.
وقال جوندال في تصريح لراديو )بي بي ســــي( 
امــــس، إن جانبا من مخزون البــــالد من القمح رمبا 

أصابه التلف بفعل الفيضانات األخيرة، كما أن اجلزء 
األعظم مــــن محاصيل هذا العام جرفته الفيضانات، 
مجددا مناشدة بالده للمجتمع الدولي لتقدمي املعونات 

لباكستان.
بدوره حــــذر، منســــق األمم املتحدة للشــــؤون 
اإلنسانية جون هوملز من احتمالية ارتفاع عدد ضحايا 
الفيضانات العارمة في حال عدم اإلسراع في عمليات 
توصيل املساعدات لألشخاص املتضررين جراء هذه 

الكارثة.
ونقل راديو )ســــوا( أمس عن هوملــــز قوله »إن 
األشخاص املشردين جراء الفيضانات في باكستان 
سيواجهون املزيد من املعاناة في حالة عدم وصول 
إمدادات الغذاء ومياه الشرب النظيفة إليهم في أقرب 
وقت«. وكانت األمم املتحدة قد ناشدت املجتمع الدولي 
أمس األول توفير 459 مليون دوالر أميركي ملساعدة 

ضحايا الفيضانات في باكستان.
من جهته، قام الرئيس الباكســــتاني آصف علي 
زرداري امس األول مــــرة بزيارة تفقدية إلى منطقة 
اجتاحتهــــا الفيضانات منذ أســــبوعني وذلك بعد أن 
واجه انتقادات لسفره للخارج في وقت أزمة ولبطء 
رد فعل حكومته إزاء أســــوأ كارثة طبيعية تشهدها 
بالده على اإلطالق.  وبعد يومني من عودته إلى أرض 
الوطن وصل زرداري الى مدينة سوكور على ضفاف 
نهر إيندوس بإقليم السند اجلنوبي ليتفقد آثار الدمار 

وجهود اإلغاثة.

نتنياهو يرفض شروط عباس
النطالق المفاوضات المباشرة

تل أبيب ـ د.ب.أ: ذكرت تقارير إســـرائيلية أن رئيس الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو رفض خالل اجتماعه أمس االول مع 
املبعوث األميركي للسالم في الشرق األوسط جورج ميتشل الشروط 
املســـبقة التي وضعها اجلانب الفلســـطيني النطالق املفاوضات 

املباشرة.
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن تقارير محلية أن ميتشل عرض 
على نتنياهو صيغة فلسطينية جديدة تنص على بدء املفاوضات 
املباشرة على اساس البيان الذي أصدرته اللجنة الرباعية الدولية 

للسالم في الشرق االوسط في 19 من شهر مارس املاضي.
ونقلت التقارير اإلســـرائيلية عن مســـؤول كبير أن نتنياهو 
أوضح مليتشـــل أن هذه الشروط الفلسطينية تعد محاولة أخرى 

»لوضع شروط مسبقة«.
ويعمل املبعوث األميركي على الضغط على الطرفني االسرائيلي 
والفلسطيني من أجل الدخول في مفاوضات مباشرة فيما يصر اجلانب 
الفلسطيني على موافقة اسرائيل على وضع مرجعية للمفاوضات 

على اساس املوافقة على اقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وذكرت صحيفة »هآرتس« مـــن جهتها »ان نتنياهو اعاد امام 
ميتشل التأكيد على طلبه باستئناف املفاوضات مع الفلسطينيني 
دون شروط مسبقة فيما اطلع االخير رئيس احلكومة االسرائيلية 

على نتائج اجتماعه مع الرئيس محمود عباس«.
ونقلت »هآرتس« عن مصادر فلسطينية لم تذكر اسمها القول 
»ان ميتشـــل لم يرفض اقتراح الرئيس عباس االخير الذي يطلب 
وضع اطار عمل واضح للمفاوضات مع اســـرائيل التي يتعني ان 

تلتزم بوقف عمليات البناء في املستوطنات خالل املفاوضات«.
في غضون ذلك، ذكرت قناة العربية االخبارية ان الرئيس املصري 
حسني مبارك  استقبل امس امللك االردني عبداهلل الثاني ورئيس 
الســـلطة الفلسطينية محمود عباس حيث ناقش الزعماء الثالثة 
موضوع املفاوضات املباشرة التي تسعى واشنطن الستئنافها بني 

اسرائيل والفلسطينيني.

)رويترز(الرئيس األميركي باراك أوباما خالل اجتماعه مع فريق األمن القومي حول موضوع االنسحاب من العراق

المحكمة االستثنائية تصدر أول حكم في عهد أوباما 
وتقضي بسجن طباخ بن الدن السابق

عواصـــم ـ أ.ف.پ ـ يو.بي.آي: 
أصـــدرت احملاكم العســـكرية 
االســـتثنائية األميركيـــة في 
غوانتانامـــو أول عقوبة منذ 
وصول الرئيـــس باراك اوباما 
الى الســـلطة في مطلع 2009، 
وقد طالت املرافق السابق ألسامة 
بن الدن السوداني إبراهيم احمد 
محمود القوصي الذي حكم عليه 

أمس األول بالسجن 14 عاما.
غير انه من املستحيل التكهن 
بالفترة التي سيقضيها القوصي 
في الســـجن بعدما عقد اتفاقا 
مع احلكومـــة األميركية بقي 
مضمونه سريا واعترف مبوجبه 

بذنبه.
واســـتمرت مداوالت هيئة 
احمللفني املؤلفة من عشرة ضباط 
أكثر من ساعة قبل التوصل الى 
حتديد احلكم، حيث يترتب اآلن 
على رئيس اللجان العسكرية في 
الپنتاغون املصادقة على العقوبة 
التي ال ميكن في مطلق االحوال 

ان تتجاوز الـ 14 عاما.
وميكـــن مبوجـــب االتفاق 
إصدار حكم اقصر على القوصي 

أو ترحيله الى السودان.
وقد اعتـــرف القوصي )50 
عاما( الذي اعتقل في باكستان 
في ديســـمبر 2001، بأنه غادر 
السودان عام 1996 لالنضمام الى 
اسامة بن الدن في افغانستان، 
حيث عمل لديه طباخا ومساعدا 
لوجستيا وفي بعض االحيان 

سائقا.
أميركيون  وقال مسؤولون 
ان عقوبة القوصي ستؤجل 60 
يوما فيما يعاد النظر بســـجل 
احملاكمة وحتل األمور املتعلقة 

مبكان قضائه فترة عقوبته.
وأضاف املسؤولون انه لن 
يتم احتساب الفترة التي قضاها 

القوصي في السجن من قبل.
لكن وزارة الدفاع األميركية 
أصدرت بيانا أوضحت فيه ان 
اللجان  السلطة املسؤولة عن 
العقوبة  العسكرية قد تقلص 
وال تزيدها وبعد االطالع على 
السجل ستتخذ القرار النهائي 
وتعلن املدة التي ســـيمضيها 

القوصي وراء القضبان.
وكان القوصي احملتجز في 
معتقل »غوانتانامو« منذ أواخر 
العام 2001 قد أقر بذنبه في عدة 
إليه احملكمة  اتهامات وجهتها 
ومنها التآمر وتقدمي دعم مادي 
»لإلرهـــاب«، حيث جاء إقراره 
بالذنب ضمن اتفاق توصل إليه 
الدفاع مع ممثل االدعاء  فريق 
قد يتم مبوجبه تخفيض مدة 

العقوبة إلى أقل من 14 عاما.

)أ.ف.پ(صورة مرسومة إلبراهيم القوصي خالل مثوله أمام احملكمة

أكد أنه يترشح للنيابة آلخر مرة في 2011

أردوغان يعد بالتنحي إذا خسر االنتخابات

رجب طيب اردوغان 

أنقرةـ  أ.ف.پ: وعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
اردوغان بالتنحي عن قيادة حزب العدالة والتنمية اذا 

خسر االنتخابات التشريعية املقررة السنة املقبلة.
ونقلت وكالة االناضول عن اردوغان قوله في برنامج 
متلفز في ريز )شـــمال شرق( مساء أمس األول »اذا حل 
حزبي في املرتبـــة الثانية في انتخابات 2011 وهو ما ال 
أتوقعه، فســـأتنحى عن منصب الرئيس النني سأعتبر 

نفسي مسؤوال على مصير حزب حاكم«.
من جهة أخرى أكد اردوغان انه سيترشح الى النيابة 
آخر مرة ســـنة 2011 مؤكدا انه يفكر بعد تلك الوالية في 

»ممارسة السياسة« في منظمة غير حكومية.
ويجوب اردوغـــان حاليا مختلف أرجاء تركيا داعيا 
الناخبني الى التصويت على التعديل الدستوري املثير 
للجدل الذي سيطرح في استفتاء في 12 سبتمبر. ويعتبر 
االستفتاء اختبارا كبيرا حول شعبية حكومته االسالمية 

احملافظة.


