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)رويترز( الواليات املتحدة تستكمل بنهاية اغسطس اجلاري سحب قواتها القتالية من العراق  

)أ.پ( أوباما خالل حملته االنتخابية في فلوريدا أمس األول  

إيران تبدأ تشغيل بوشهر غداً
طهرانـ  د.ب.أ: دعا املرشد األعلى للثورة اإليرانية علي خامنئي 
امـــس األول الواليات املتحدة الى تغيير نهجها قبل مطالبة إيران 

باستئناف احملادثات.
ونقلت وسائل اإلعالم اإليرانية عن خامنئي قوله لدى استقباله 
جمعا من املسؤولني مبناسبة شهر رمضان »إيران أجرت جولتني 
مـــن احلوار مع اميركا في الســـنوات املاضيـــة ولكنها جلأت الى 
منطق التهديد وقطع احلوار عندما شـــعرت بالعجز امام املنطق 

القوي إليران«.
وقال خامنئي »اننـــا نؤيد إجراء محادثات ولكن ليس في ظل 
التهديدات والعقوبات« وذلك في إشارة الى قرار مجلس األمن األخير 

اخلاص بفرض عقوبات والذي طرحته وساندته واشنطن.
وأضاف انه يتعني على الواليات املتحدة ان تعلم ان إيران لن 
ترضـــخ ألي ضغط ولن »تقدم اى تنازل بصفة خاصة في املجال 
النووي وسوف تواصل الســـعي وراء حقوقها حتى إنتاج وقود 
نووي خاص بها«. وفي معرض اإلشارة الى هجوم عسكري محتمل 
من جانب الواليات املتحدة ضد موقع نووي إيراني، اعرب خامنئي 

عن شكوكه إزاء حتقيق مثل هذا السيناريو.
وقال »انني اشك في انهم سوف يرتكبون هذه احلماقة ولكن اذا 
نفذوا مثل هذه التهديدات، عندئذ فانه يتعني عليهم ان يعلموا ان 
الرد اإليراني لن يكون مقصورا على منطقة اخلليج ولكنه سوف 

يكون أوسع نطاقا«.
وأضاف »األزمات السياسية واالقتصادية الكبيرة التي تعاني 
منها جبهة االســـتكبار ناجمة عن سياساتها اخلاطئة وخصوصا 
في منطقة الشـــرق األوســـط وهي التي جعلت القادة األميركيني 
يترددون في مواصلة احتالل العراق وافغانســـتان او االنسحاب 

من هذين البلدين«.
مـــن جهة أخرى، أكد رئيـــس وكالة الطاقة الذرية الروســـية 
)روساتوم( امس أن التوصيل الوشيك لقضبان الوقود إلى مفاعل 
بوشهر النووي في إيران سيخضع ملراقبة مشددة من قبل الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
وجاءت تعليقات رئيس روساتوم، سيرجي كيريينكو، خالل 
محادثات مع رئيس الوزراء الروسي فالدميير بوتني، قبيل توصيل 

قضبان الوقود الروسية إلى املنشآت اإليرانية املقرر غدا.
كانت شـــركة أملانية بدأت أوال مشـــروع إقامة بناء املفاعل في 
ســـبعينيات القرن املاضي، وتوقف املشروع عقب اندالع الثورة 
اإلسالمية ومن املقرر أن يستكمل اآلن بتقنية املياه اخلفيفة التي 

توفرها روسيا.
وقال كيريينكو إن املشروع املقام في ميناء بوشهر يبرهن أن 
إيران، باحترامها للقوانني الدولية، لها احلق أيضا في اســـتخدام 

الطاقة النووية ألغراض سلمية.
وأضاف أن مفاعل بوشهر ال ميثل انتهاكا للعقوبات ضد إيران 
والتي وافق عليها مجلس األمن فيما يتعلق بأنشطة نووية أخرى 
لطهران، في ظل اتهامات الغرب بأن اجلمهورية اإلسالمية تسعى 

المتالك أسلحة نووية.
هذا وبعد 35 عاما من االنتظار، تطلق إيران غدا اول مفاعل نووي 
في بوشهر على الرغم من العقوبات الدولية التي تستهدف البرنامج 

النووي اإليراني الذي يشتبه بأنه يخفي طموحات عسكرية.
وســـيبدأ التقنيون الروس واإليرانيون في احملطة غدا بشحن 
165 من قضبان الوقود في املفاعل النووي ليصبح عندها رسميا 

منشأة نووية.
وستستغرق العملية التي تتم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية حوالي 15 يوما بحســـب رئيس البرنامج النووي اإليراني 

علي اكبر صاحلي.
واملفاعل بحاجة الى شهر ونصف الشهر ليبلغ 50% من قدرته 
وليتم وصله بشبكة الكهرباء الوطنية، والى ستة او سبعة اشهر 

لتنتج احملطة طاقتها القصوى املقدرة بألف ميغاواط.
ويشكل اطالق مفاعل بوشهر بالنسبة إليران جناحا تكنولوجيا 
وسياسيا و»شوكة في خاصرة خصومها«، بحسب صاحلي. وأضاف 

»كلما زادوا ضغوطهم سرعنا وتيرة برنامجنا« النووي.

خامنئي: ال مفاوضات مع واشنطن في ظل العقوبات

أوباما: الجمهوريون ال يقدمون لألميركيين سوى السخرية والخوف
أنهى جولته االنتخابية على 5 واليات

»نيوزويك« تختار خادم الحرمين
ضمن أكثر 10 قادة يحترمهم العالم

وكاالت: اختارت مجلة »نيوزويـــك« األميركية خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية السعودية 
ضمن قائمة »أكثر عشرة زعماء في العالم اكتسبوا احتراما عامليا 
حقيقيا«. وعن حيثيات اختيارها خلادم احلرمني الشريفني، قالت 
املجلة في عددها االخير إنه منذ أن تولى احلكم سنة 2005 يركز على 
تطوير وطنه، وأصدر أوامر بتطوير النظام التعليمي، وعني نساء 
في مناصب عليا في الدولة، واســـتثمر في العلوم والتكنولوجيا، 
وفي مبادرات الطاقة النووية الســـلمية، كما برهن على أنه حليف 
قوي ضد املتطرفني، وألقى خطابا قوبل بالتصفيق في مكة املكرمة 

عندما دعا املسلمني إلى التسامح الديني والوسطية واالعتدال.
وجاء في القائمة إلى جانب خادم احلرمني شـــخصيات عاملية 
أخرى هم: رئيس وزراء بريطانيا ديڤيد كاميرون، الرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي، رئيس وزراء الصني وين جياباو، رئيس وزراء 
ايرلندا بريان كوين، رئيس وزراء ســـنغافورة لي هيسانغ لونغ، 
الرئيـــس البرازيلي لوال دا ســـيلڤا، الرئيس الكوري اجلنوبي لي 
ميونغ باك، رئيسة ليبريا الني سيرليف، رئيس منغوليا شاخياجني 
ابغوججورج، ورئيس جزر املالديف محمد نشيد الذي استنجد في 

مؤمتر البيئة في السنة املاضية بأن اجلزر مهددة بالغرق.

ميامي ـ ا.ف.پ: اتهم الرئيس االميركي باراك 
أوبامـــا أمس األول خصومه اجلمهوريني بأنهم ال 
يقدمون سوى »السخرية« و»اخلوف« لألميركيني، 
مصعدا في حدة خطابه قبل شهرين ونصف الشهر 
على االنتخابات التشـــريعية التي ستقرر مصير 
االكثرية التي يتمتع بها حزبه في غرفتي الكونغرس 

االميركي.
 وفي ختام جولة استمرت 3 أيام وشملت خمس 
واليات أميركيـــة ذات ثقل انتخابي، هاجم أوباما 
من ميامي في فلوريدا )جنوب شـــرق( خصومه 
على خلفية االنتقادات بشـــأن العجز في املوازنة 

الفيدرالية.
 وقال خالل جتمع انتخابي دعما ملرشحي احلزب 
الدميوقراطي الى انتخابات الثاني من نوفمبر، ان 
السياسة التي اتبعها اجلمهوريون خالل وجودهم 
في البيت االبيـــض على مدى ثمانية اعوام حتى 
مطلع العـــام 2009، ادت الى االنتقال من »فائض 

قياسي الى عجز قياسي«.
 واضاف »هؤالء )اجلمهوريون( يؤكدون االن ان 
الدميوقراطيني هم احلزب املبذر«، منتقدا »العجز 
بقيمة 1300 مليار دوالر الذي كان بانتظاري مغلفا 
بـــورق هدية لدى وصولـــي البيت االبيض«، في 
حني غادر الرئيس الدميوقراطـــي بيل كلينتون 
البيـــت األبيض تاركا خللفه جورج بوش فائضا 

في املوازنة مطلع العام 2001.
وأقـــر أوباما فـــي وقت ســـابق خـــالل لقاء 
للدميوقراطيني في كولومبوس في والية اوهايو 
)وســـط( بأن الواليـــات املتحدة متـــر بـ»أوقات 

عصيبة«.

 وأضاف »عندمـــا تكون األوقات عصيبة، من 
السهل اجلنوح نحو السخرية، ومن السهل اجلنوح 
نحو اخلـــوف، وتخفيض مســـتوى طموحاتنا، 

وحتريض الناس بعضهم على بعض«.
 وتابـــع ان اجلمهوريـــني »يراهنون على هذا 
األمر. هم ال يقدمون مشـــاريع جديدة، وال أفكارا 
جديدة، يقدمون فقط السخرية، يقدمون اخلوف. 
لكن ليس هـــذا ما نحن عليه، وهـــذا ليس البلد 

الذي أعرفه«.
 وأعلن أوباما »اننا ال نخاف املســـتقبل، نحن 
من نحدده«، ساخرا من إعاقة اجلمهوريني ملشاريع 
القوانني التي يدعمها الدميوقراطيون في الكونغرس، 
ومعتبرا ان شعار خصومه هو »كال ال نستطيع« 
)أي بعكس شـــعار حملتـــه االنتخابية التي فاز 
على أساسه برئاسة الواليات املتحدة وهو »نعم، 

نستطيع«.
 وميلك الدميوقراطيون حاليا األكثرية في غرفتي 
الكونغرس االميركي. ويأمل اجلمهوريون في انتزاع 
األكثرية من خصومهم الدميوقراطيني، مستفيدين 
من اســـتياء االميركيني ازاء ســـجل فريق أوباما 

االقتصادي، في ظل نسب بطالة مرتفعة جدا.
 وبعد عودته الى واشنطن انتقل امس الى جزيرة 
مارثاز فينيارد في ماساشوستس )شمال شرق(، 

التي قضى فيها عطلته نهاية الصيف املاضي.
 وينوي الرئيس البقاء في هذه اجلزيرة طيلة 
10 أيام حتى 29 أغســـطس، وهو التاريخ املعلن 
لزيارته الى نيو اورليانز إحياء للذكرى السنوية 
اخلامسة إلعصار كاترينا الذي دمر مدينة لويزيانا 

)جنوب(.

أميركا تسحب آخر وحدة مقاتلة من العراق عبر الكويت
واشنطن ـ بغداد - وكاالت: 
ان ان«  ذكرت شـــبكة »ســـي 
االخبارية ان الواليات املتحدة 
سحبت امس األول آخر وحدة 
مقاتلة من العراق، في خطوة 
ستســـمح للرئيس األميركي 
باراك اوباما بتخفيض عدد قوات 
بالده هناك الى 50 ألفا بنهاية 

31 أغسطس اجلاري.
وقال مسؤول كبير في إدارة 
اوباما إن عدد القوات األميركية 
في العراق حاليا انخفض إلى 56 
ألف جندي لتصل الى 50 ألفا 
عند إمتام عملية انسحاب القوات 
املقاتلة بحلول 31 أغســـطس. 
وأضاف املسؤول ذاته لرويترز 
ان القوات التي ستبقى ستواصل 
تدريب وحدات القوات املسلحة 

والشرطة العراقيني.
والوفـــاء مبوعـــد احلادي 
والثالثني من أغسطس يعني ان 
الرئيس باراك اوباما يسير نحو 
هدفه لتحقيق وعوده لألميركيني 
بأن جميع القـــوات األميركية 
العراق بحلول  ستنسحب من 
نهاية 2011 حتى وهو يخوض 

صراعا صعبا في افغانستان.
وشـــن الرئيس اجلمهوري 
الغزو  الســـابق جورج بوش 
األميركـــي علـــى العـــراق في 
2003. لكن احلرب فقدت التأييد 
الشعبي بني األميركيني مع تزايد 
عدد القتلى بني صفوف القوات 
األميركية وسط عنف طائفي 

متنام.
 وقالت وزارة الدفاع األميركية 
)الپنتاغون( انه حتى امس األول 
بلغ عدد العسكريني األميركيني 
الذين قتلوا في العراق منذ الغزو 

4419 قتيال.
وبثت شبكة تلفزيون »إن.
بي.ســـي. نيوز« صور القوات 
املقاتلة األميركية وهي تغادر 
الكويت. ورافق  العراق عبـــر 
مراسل الشبكة التلفزيونية لواء 
سترايكر الرابع اثناء مغادرته 

برا خـــالل الليل ووصوله إلى 
الرابعة  الساعة  الكويت قبيل 

صباح امس األول.
وأظهرت لقطات تلفزيونية 
القافلة وهي متر عبر البوابات 
احلدودية. ولدى بث شبكة »ام 
اس ان بي سي« صورا لدبابات 
أميركية جتتاز احلدود العراقية 
الى الكويت، قال املتحدث باسم 
وزارة اخلارجية األميركية فيليب 
كراولي في تصريحات مباشرة 
انها »حلظة تاريخية« وأشار الى 
ان االلتزام األميركي في العراق 

صلب وطويل األمد. 
وقال كراولي »آخر ما نريده، 

هو بروز مناسبة جديدة الرسال 
جنود الى العـــراق وان يكون 
القتال  إنهـــاء مرحلـــة  علينا 
مجددا«. وتابع »نحن ال نضع 
حدا اللتزامنا في العراق. سيكون 
امامنا عمل هام الجنازه.. هذه 
ليست نهاية امر ما، بل انتقال 

نحو شيء مختلف«.
وأشار الى ان النزاع العراقي 
الذي أدى الى مقتل نحو 4400 
ألف  أميركي، وكلف واشنطن 
مليـــار دوالر، كان لـــه »ثمن 
مرتفع«، موضحـــا »اننا قمنا 
العراق  باستثمارات ثقيلة في 
وعلينا القيام بكل ما في وسعنا 

للحفاظ على هذا االســـتثمار 
ولينخرط العراق وجيرانه في 
وضع اكثر سلمية بكثير، يخدم 

مصاحلهم ومصاحلنا«.
ورغم تراجع العنف بدرجة 
العـــراق منذ ذروة  كبيرة في 
الطائفي عامي  العنـــف  أعمال 
2006 و2007 اليزال الوضع في 
العراق هشا للغاية ولم يحسم 
قادته عددا من القضايا السياسية 
املتفجرة التي ميكن بسهولة ان 

تشعل قتاال جديدا.
وأعلـــن أوباما انه لن يبقى 
جندي أميركي في اخلدمة في 
العـــراق بعد ينايـــر عام 2012 

الرأي  ومع إظهار استطالعات 
نفاد صبر األميركيني من نحو 
عشر ســـنوات من احلرب في 
أفغانستان والعراق فان اي قرار 
بتمديد مهمة اجليش األميركي 
في العراق سيشكل خطرا كبيرا 
على أوباما الذي يستعد خلوض 
انتخابات الرئاســـة عام 2012. 
وفي رســـالة مؤرخة بيوم 18 
اغســـطس اجلاري مت نشرها 
على املوقع االلكتروني للبيت 
األبيض، حيا الرئيس األميركي 

انتهاء املهام القتالية.
الرســـالة  اوباما في  وكتب 
انه  »اليـــوم، أعلن بســـعادة 

بفضل اخلدمة املذهلة جلنودنا 
ومدنيينا في العراق، ستنتهي 
مهمتنا القتالية في أغســـطس 
اجلاري وسننجز انسحابا مهما 

لقواتنا«.
ويأتي انسحاب الفرقة الرابعة 
غداة تفجير انتحاري استهدف 
مركزا لتجنيـــد املتطوعني في 
اجليش في بغـــداد، وأدى الى 
ســـقوط 59 قتيال وجرح مائة 

على األقل.
وينص اتفاق بني واشنطن 
وبغداد على انسحاب آخر جندي 
أميركي من العراق بحلول نهاية 

العام 2011.

يتبقى 50 ألف جندي بحلول نهاية أغسطس ألغراض التدريب

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز

األولى وحل االتفاق بذلك محل التفويض الذي تسلسل زمني لخفض القوات األميركية في العراق
منحه مجلس األمن التابع لألمم املتحدة للقوات 
األميركية. وأقر البرملان العراقي االتفاق بعد 10 

أيام من التوقيع بعد مناقشته.
األول من يناير 2009: بدء سريان االتفاق األمني 
األميركـــي - العراقي مم وضع 140 الف جندي 

أميركي حتت سلطة العراق.
27 فبراير: أعلن الرئيس األميركي اجلديد في 
ذلـــك الوقت باراك أوباما خطة إلنهاء العمليات 
القتالية األميركية في العراق بحلول 31 أغسطس 
2010 لكنه قال إنه سيترك ما يصل إلى 50 ألف 

جندي لتدريب القوات العراقية.
30 يونيو: انســـحاب كل الوحدات القتالية 
األميركية من املدن الرئيســـية بالعراق وإعادة 

نشرها في قواعد خارجها.
4 يونيو 2010: أعلن اجليش األميركي ان هناك 

88 ألف جندي في العراق.
18 أغســـطس: قال مســـؤول رفيع باإلدارة 
األميركية إن حجم القـــوات في العراق أصبح 

56 ألف جندي.
- قـــال اجليش إن 4419 فـــردا من اجليش 

األميركي قتلوا منذ الغزو عام 2003.

15 يونيو: قال اجليش األميركي إنه أمت حشد 
قواته أو رفع حجم القوة إلى 160 ألف جندي.

مـــن ابريل إلى يونيو 2007: قتل 331 جنديا 
أميركيا لتصبح بذلك الفترة التي تشـــهد أكبر 
عدد من القتلى خالل احلرب في صفوف اجليش 

األميركي.
10 سبتمبر: أوصى القائد األميركي في العراق 
اجلنرال ديڤيد بتريوس بخفض القوات بأكثر 

من 20 ألفا بحلول منتصف 2008.
22 يولي�و 2008: قال اجليش األميركي إن آخر 
كتيبة ضمن خمس كتائب قتالية اضافية أرسلت 
إلى العراق عام 2007 انســـحبت مما يعني أن 
حجم القوات في العراق أصبح أقل من 147 ألف 

جندي أميركي.
17 نوفمبر: وقع العراق مع الواليات املتحدة 
اتفاقا يتطلب من واشـــنطن أن تسحب قواتها 
بحلول نهاية 2011. ويعطي هذا االتفاق احلكومة 
العراقية السلطة على البعثة األميركية للمرة 

أميركيا.
13 ديســـمبر: القوات األميركية تقبض على 

صدام قرب تكريت.
22 فبراير 2006: تفجير في مرقد اإلمامني علي 
الهادي واحلسن العسكري في سامراء مما أشعل 
صراعا طائفيا واسع النطاق وأوجد مخاوف من 

نشوب حرب أهلية.
14 فبراير 2007: شـــن رئيس الوزراء العراقي 
نوري املالكي حملة أمنية مدعومة من الواليات 
املتحدة بهدف إبعاد العـــراق عن حافة احلرب 

األهلية.
مت إرســـال خمسة ألوية قتالية أميركية إلى 
جانب قوات داعمة أي ما يوازي 30 ألف جندي 
إلى العراق بني فبراير ومنتصف يونيو 2007.

وإلى جانب احلد من العنف كانت واشنطن 
ترغب في إيجاد »متنفس« لزعماء العراق إلحراز 
تقدم في القوانني التي ينظر لها على أنها حيوية 

لترسيخ املصاحلة الوطنية.

بغدادـ  رويترز: تسير الواليات املتحدة بخطى 
حثيثة خلفض قواتها في العراق إلى 50 ألف جندي 
بحلول 31 أغسطس لكن هناك شكوكا في قدرة 
الرئيس باراك أوباما على تنفيذ وعده بسحب 

كل القوات األميركية بحلول نهاية 2011.
وســـتقوم القوات املتبقية بعد 31 اغسطس 
واملؤلفة من 50 ألف جندي بتدريب القوات املسلحة 

ووحدات الشرطة العراقية.
وفيما يلي تسلسل زمني للقوات األميركية 

في العراق منذ 2003:
20 م�ارس 2003: غزت قوات التحالف الدولي 
بقيادة الواليات املتحدة العراق انطالقا من الكويت 

وأطاحت بالرئيس العراقي صدام حسني.
كان هناك نحو 125 ألفا من القوات األميركية 
والبريطانية ومشاة البحرية في العراق. وبحلول 
نهاية ابريل قالت الواليات املتحدة إنها ستضيف 

100 ألف آخرين للقوة التي تقودها.
9 ابريل: استيالء القوات األميركية على بغداد 

واختفاء صدام.
1 مايو: أعلن الرئيس األميركي جورج بوش 

انتهاء العمليات القتالية.
بني 20 مارس واألول من مايو: قتل 138 جنديا 

واشنطن ـ أ.ف.پ: ذكر تقرير أميركي أعد قبل الفيضانات املدمرة التي 
شهدتها باكستان في أغسطس اجلاري وأدت الى تشريد 4 ماليني ان التدهور 
املناخي في هذا البلد والكوارث التي يتسبب بها، قد يؤديان الى تعزيز نفوذ 
املسلحني اإلسالميني ويهدد وحدة البالد. وأشارت الدراسة التي أعدت لصالح 
برملانيني أميركيني الى ان الكوارث البيئية قد تؤدي الى تدهور األوضاع في 
باكستان بفعل التغير املناخي. وبحسب الدراسة، يشكل نقص املياه وارتفاع 
عدد السكان واإلدارة املتعثرة للبالد تهديدا لألمن الغذائي في باكستان. وذكر 

مركز خدمات األبحاث التابع للكونغرس ان »كل هذه العوامل مجتمعة قد 
تســــاهم في تراجع باكستان كدولة سيدة متارس سيطرتها على أراضيها، 
من خالل نشوء مناطق بال ادارة«. وأشار التقرير الذي اعد قبل وقت طويل 
من الفيضانات التي تشــــهدها باكستان حاليا، الى خطر الكوارث احملتملة 
بالقدر الذي يتسبب ارتفاع حرارة االرض بذوبان الثلج في جبال الهماليا. 
وأضاف التقرير ان القرارات املتخذة في موضوع البيئة في باكستان تكون 

عادة رهينة للفساد والتنافس بني القوتني السياسية والعسكرية.

التدهور المناخي يهدد وحدة باكستان


