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أنقرة � يو.بي.آي: أعاد مس���ؤولون أتراك 
التأكيد على التزام أنقرة باحلفاظ على عالقات 
صداقة مع إس���رائيل رغم التوتر املستمر إثر 
الهجوم اإلس���رائيلي في 31 مايو على سفينة 
»مافي مرمرة« التركية التي كانت ضمن أسطول 

احلرية الذي أدى إلى مقتل 9 أتراك.
ونقل���ت وكال���ة أنب���اء األناض���ول ع���ن 

ديبلوماس���يني أتراك في واشنطن قولهم ان 
وفد وزارة اخلارجية التركية برئاسة مساعد 
وزير اخلارجية فريدن س���ينيرليوغلو أبلغ 
املسؤولني األميركيني في لقاءات جرت أخيرا في 
العاصمة األميركية ان حادثة أسطول احلرية 

وقعت »بني صديقني«.
وقال املس���ؤولون األتراك انها املرة األولى 

التي تختبر إسرائيل فيها حادثا كهذا مع دولة 
تقيم عالقات صداقة معها مش���يرين إلى انه 
لهذا الس���بب كانت الصدمة كبيرة من حادث 

»مافي مرمرة«.
وأوضحوا ان احلادث ال عالقة له بالعالقات 
التركية مع إس���رائيل أو الشعب اليهودي بل 

مع احلكومة اإلسرائيلية.

مسؤولون أتراك يبلغون أميركا التزام أنقرة بالصداقة مع إسرائيل

الحزب الوطني »ُمجمع« على ترشيح مبارك.. وجمال بديل »مطروح«
القاهرة � سي.إن.إن: أبقت قيادات احلزب الوطني 
احلاك���م في مصر حالة »الغموض« بش���أن مرش���ح 
احلزب لالنتخابات الرئاس���ية املقبلة، حيث أكدت أن 
هناك »إجماعا« على أن الرئيس حس���ني مبارك هو 
مرشح احلزب لفترة رئاسية جديدة، في الوقت نفسه 
حتدث���ت صراحة عن أن جنله جمال يعد أحد البدائل 

املطروحة.
فقد أكد األمني العام للحزب احلاكم، صفوت الشريف، 
أن »قيادات وقواعد وأمانات« احلزب الوطني »جتمع على 
أن الرئيس مبارك مرشح باسم احلزب في االنتخابات 
الرئاسية املقبلة «، إال أنه أشار إلى أن مسألة الترشيح 

تتوقف على مبارك نفسه.
وقال   الشريف، في تصريحات نقلها موقع »أخبار 
مصر« أمس: »نحن ننتظر قرار الرئيس نفسه ،   فنحن 
ال نفتئت وال جنترئ علي رغبته،   كما أن للترش���يح 
الرئاس���ي داخل الوطني توقيتات وقواعد منظمة ال 

ميكن جتاوزها «.
ونف���ى أمني عام احلزب احلاكم، وهو أيضا رئيس 

مجلس الشورى، عالقة احلزب الوطني بحملة جمع 
التوقيعات باسم أمني جلنة السياسات  باحلزب، جمال 
مبارك،   وقال إنه »جرت مناقشة تلك الظاهرة حزبيا 
واستنكارها«، كما أفاد بأنه متت مساءلة رجل األعمال 
إبراهي���م كامل، القيادي باحل���زب، الذي نفى متويله 

لتلك احلملة.
من جانبه، قال أمني اإلعالم باحلزب الوطني، علي الدين 
هالل، إن اس���م جمال مبارك مطروح خلوض انتخابات 
الرئاسة املقبلة في 2011، وأكد أن »الشروط التي وضعها 
القانون تنطبق عليه«، في إشارة قوية من جانب احلزب 
احلاكم الى أن جنل الرئيس قد يكون املرش���ح احملتمل 

للحزب.
وذكر القيادي باحلزب احلاكم: »نحن ال نستطيع أن 
نفرض على الرئيس أن يرش���ح نفسه، هذا قراره وفقا 
لظروفه ورؤيته لدوره ومهمته، إذا قرر فنحن معه، وإذا 
لم يقرر فجمال أحد األشخاص الذين ميكن النظر في شأن 
ترشيحهم«، إال أنه استدرك قائال إن »مرشح الوطني غير 

معروف، واحلزب لم يتفق سلفا على شخص بعينه«.

وأوضح هالل، في تصريحات نقلها املوقع الرس���مي 
التابع للتلفزيون املصري، إن الش���روط التي وضعها 
القانون تنطبق على جمال، كما تنطبق على 49 عضوا 
في احلزب، في إشارة ألعضاء الهيئة العليا، ثم استدرك 
مجددا وقال إنها تنطبق على أربعة أو خمسة أشخاص 

فقط.
ورفض هالل اعتبار ترشيح جنل الرئيس النتخابات 
الرئاس���ة »توريثا«، مشيرا إلى أن االنتخابات ستجري 
ف���ي »إطار مفتوح، وفيها مرش���حون أقوياء، وتتابعها 
أجهزة اإلعالم ومنظمات املجتمع املدني، وتتسم بالنزاهة 

والشفافية«. 
كما اعتبر أن »الناس الغالبة )البسطاء( في الشارع غير 
مشغولني بهذه القضية، وال شاغلهم مني اللي بيحكمهم«، 

على حد قوله.
ويش���ار إلى أن مبارك يتولى الرئاسة منذ عام 1981، 
ويقضي حاليا فترة رئاسته اخلامسة، ويعتقد كثير من 
املصريني أن جنله جمال سيخلفه في الرئاسة، فيما نفت 

عائلة مبارك أي خطط للتوريث.

مسؤولو الحزب ينفون عالقته بحملة جمع التواقيع دعمًا ألمين عام لجنة السياسات

جمال مبارك

وقال ياسني شار املسؤول في 
املنطق����ة ل� »فرانس برس« في 
اتصال هاتفي »مت اجالء حوالي 
90% من السكان لكن املسعفني 
يحاولون مساعدة سكان 25 بلدة 

مجاورة على االقل«.
واضاف »نستخدم مروحيات 
وزوراق تابعة للبحرية الوطنية 

الجالئهم«.
وبني حيدر اباد وبحر عمان 
حيث يصب نهر السند تخشى 

املياه  الس����لطات من ان تغمر 
الس����احلية في االيام  االقاليم 

املقبلة.

األمم المتحدة

واضافة ال����ى عمليات انقاذ 
الس����كان، تواج����ه باكس����تان 
الشهر وحتى س����نوات اخطر 
ازمة انسانية في تاريخها بعد 
ان غمرت املياه اكثر من خمس 
البالد واثرت بنس����ب متفاوتة 

على اكثر من 17 مليون نسمة 
بحسب االمم املتحدة.

وتقول االمم املتحدة ايضا ان 
حوال����ى ثمانية ماليني منكوب 
بينهم خمس����ة ماليني مش����رد 

بحاجة الى مساعدة عاجلة.
وأعلنت ان نحو 3.5 ماليني 
ش����خص من الذي����ن جنوا من 
الفيضانات يشربون مياه ملوثة 
مما يزيد من خطورة تفش����ي 

األمراض املتعلقة باملياه.

 تكريت � أ.ف.پ: في سوق كبيرة عند مدخل 
تكريت معق����ل عائلة الرئيس العراقي الراحل 
صدام حسني، يتنازع املتسوقون عند مؤسسة 
الش����فار التي تبيع ما ينوي اجليش االميركي 
تركه في العراق لقاء ثمن زهيد.  وعند مدخل 
املؤسسة التي يديرها قحطان كرمي العجيلي )38 
عاما( في تكريت )160 كلم شمال بغداد(، الفتة 
كتب عليها: لدينا كل ما حتتاجون وباستطاعتنا 

تامني ما ال تعثرون عليه بانفسكم هنا.
 وتقع هذه »املؤسسة« بني معسكر »سبايكر« 
احد اكب����ر قواعد القوات االميركية في العراق 

وسكة حديد بغداد املوصل. 
 وتعمل »الشفار« في استغالل فضالت ومواد 
يلقيها اجليش االميركي من قاعدته في تكريت 
من حاويات بالستيكية ورافعة شوكية صغيرة 
وعجالت صغيرة ورمبا فرش وخزانة حلفظ 
االدوية واسالك الجهزة كمبيوتر او ادوات طبخ...  
وهي متثل »منجم ذهب« للعجيلي النها تؤمن 
ارباحا كبيرة مما قرر االميركيون تركه ورأوا 

انه ال ضرورة استراتيجية التالفه.
 ويؤكد العجيلي ان بضاعته املعروضة حتت 
الشمس »رخيصة وعالية اجلودة«، ويشدد على 

ان هذه الفرصة لتحقيق ارباح لن تتكرر.
 ويشير الرجل الذي كان جالسا وراء مكتبه 
غي����ر آبه بضجيج االس����لحة الت����ي يختبرها 
االميركيون قبل اخلروج من املعس����كر الى ان 
عبارة »صنع في اميركا« تشكل ضمانا جلودة 

البضاعة في نظر معظم العراقيني.
 وكان العجيلي خطف تسعة ايام من قبل 
تنظيم القاعدة في مارس 2006، ودفع س����تني 

االف دوالر الستعادة حريته انذاك.
 وكانت عائلة كرمي تعمل في قطاع النسيج، 
وعند سقوط نظام صدام حسني بادر العجيلي 
ال����ى تقدمي عرض للق����وات االميركية بتدوير 
مخلفاتها، ومنذ ذلك الوقت وهو يواصل عمله 

بنجاح ما دفع االميركيني ملواصلة دعمه.
 ويسعى العجيلي الذي يواصل عمله بنجاح 
الى اتخاذ خطوات متقدمة بعد تس����لم معدات 

مصنع اش����تراه العام املاض����ي باربعة ماليني 
دوالر من ميشيغن.  ويعمل في مؤسسة الشفار 
430 عامال، وهي متل����ك 260 آلية تقوم بجمع 
النفايات واخلردة في جميع انحاء البالد، وعندما 
بدأت القوات االميركية تفريغ قواعدها مع بدء 
االنسحاب - مبوجب االتفاقية االمنية املوقعة 
في نوفمبر 2008 - شهد مخزون »الشفار« زيادة 
كبيرة بينما اصبح زبائنها اكثر تنوعا.  ومتتلك 
املؤسسة اسواقا مماثلة في مطار بغداد )غرب 
بغ����داد( وناحية بلد في محافظة صالح الدين 

واخرى في محافظة االنبار غرب العراق.
 وال تقتصر ه����ذه املنافذ االربعة على بيع 
اخلردة بل ميكن العثور فيها على مواد صاحلة 
لالستعمال مثل مولدات كهرباء واجهزة تلفاز 
ومكيفات هواء. وقال العجيلي مبتسما »ابيع 
املواد بنحو 25% من قيمتها في السوق، واجلميع 
مستفيد«، واعرب عن امله في استمرار عمله 
لدى تولي القوات العراقية املسؤولية عند رحيل 
القوات االميركية بشكل كامل نهاية عام 2011.

إس����الم آباد � أ.ف.پ: طلبت 
الباكس����تانية امس  السلطات 
م����ن 400 ال����ف ش����خص في 
وادي الس����ند اخالء ثالث مدن 
مهددة بالفيضانات في جنوب 
باكستان بعد شهر على بدء هذه 
الفيضانات املدمرة التي ادت حتى 
اآلن الى تشريد خمسة ماليني 

شخص.
وبدأت الفيضانات تنحسر في 
شمال البالد ووسطها، املناطق 
االكثر تضررا منذ بدء الكارثة، 
لكن االمطار املوسمية الغزيرة 
مازالت تتس����اقط على جنوب 
البالد ورفعت منسوب نهر السند 
الى مستويات خطيرة عند مصبه 
ما دفع مباليني االش����خاص في 
االيام املاضية الى الفرار تخوفا 
من حصول فيضانات جديدة في 

اقليم السند اجلنوبي.
وقال هادي باكش كالهورو 
املسؤول االداري في اقليم ثاتا 
الذي يبعد مئة كلم شمال سواحل 
بحر عمان لوكالة فرانس برس 
»لقد طلبنا من سكان سوجاوال 
وميربور باثورو ودارو مغادرة 
ه����ذه املدن الثالث ال����ى اماكن 
آمنة بس����بب احتمال حصول 

فيضانات«.
وهذه املدن تعد حوالي 400 

الف نسمة بحسب قوله.
ان  كاله����ورو  واض����اف 
الفيضانات جرفت سدودا كبيرة 

كانت حتمي املدن الثالث.
والى الشمال قرب شهدادكوت 
سعت السلطات الى اخالء مدينة 

كوبو سيد خان.

باكستان تخلي 3 مدن جنوبية مهددة بالفيضانات
السعودية تعلن إنشاء كليات أمنية للنساء: 
أحبطنا 220 عماًل إرهابيًا في أربع سنوات

 »سي آي إيه« تحذر من اعتبار أميركا مصدرة لإلرهاب
 في وثيقة جديدة نشرها موقع »ويكيليكس«

عواصم � د.ب.أ: أعلن األمير نايف بن عبدالعزيز 
وزير الداخلية السعودي رئيس املجلس األعلى جلامعة 
نايف العربية للعلوم األمنية أن هناك توجها للجامعة 
إلنش����اء قسم، أو كليات للنساء. وقال النائب الثاني 
لرئيس مجلس الوزراء في كلمة له الليلة قبل املاضية 
أثناء أعمال الدورة التاسعة والثالثني للمجلس األعلى 
للجامعة ونقلتها وكالة األنباء الس����عودية الرسمية 
)واس( أمس إن »هناك توجها للجامعة إلنشاء قسم أو 
كليات للنساء خصوصا وأن الكثير من النساء لديهن 
الرغبة واحلماس في الدراس����ة«. وأضاف: »املجتمع 
بحاجة إلى املرأة خصوصا في تخصصات قد تؤدي 
فيها املرأة بشكل أفضل والبد أن يتحقق ذلك قريبا«. 
لكن����ه اوضح أن »الطريق أمام اجلامعة طويل ولكن 
ستسلكه بالقدرة والكفاءة وستخرج لنا قدرات علمية 

تستطيع أن حتتل مراكز فاعلة في املجتمع خصوصا في مجال األمن«.
من جهة أخرى، كشف السفير السعودي باجلزائر سامي بن عبداهلل بن 
عثمان صالح أن األجهزة األمنية في بالده أحبطت 220 مخططا »إرهابيا« 
وقتل����ت 170 »إرهابيا« في الفترة ما بني 2004 و2007. وقال س����امي بن 

عبداهلل خالل ندوة سياس����ية عقدها مبقر صحيفة 
»اجلزائر نيوز« ليل أمس األول ونقلتها وكالة األنباء 
اجلزائرية احلكومية أمس »إن إستراتيجية مكافحة 
اإلرهاب التي اعتمدتها اململكة أفضت إلى نتائج مقنعة 
وناجعة«. وأوضح الديبلوماسي السعودي أن »اململكة 
السعودية شهدت عمليات إرهابية على غرار العديد 
من دول العالم تكبدت فيها خس����ائر بشرية أسفرت 
عن مقتل 76 ش����خصا وإصابة 570 آخرين باإلضافة 

إلى مقتل 80 رجل أمن وإصابة 370 آخرين«. 
وقال إن اململك����ة ترى بأن اجلماعات املس����لحة 
»جماعات ضالة« باعتبارها »خرجت عن تعاليم الدين 
اإلس����المي وضلعت بأعمالها عما يدعو إليه اإلسالم 
م����ن حفظ للروح والتآخي«. وقال ان إس����تراتيجية 
مكافحة »اإلرهاب« في بالده ترتكز على خمسة محاور 
أساسية هي احملور الديني والتعليمي والفكري واإلعالمي واإلستراتيجي. 
وأش����ار الديبلوماس����ي إلى أن اململكة تبنت ما سماه ب »اإلستراتيجية 
اللينة« وتعني التعامل بش����كل إنساني واحترافي مع املتهمني باإلرهاب 

أو العناصر التائبة.

واشنطن � رويترز: من جديد ورغم االنتقادات االميركية والضغوط 
التي مارستها وزارة الدفاع األميركية )الپنتاغون( نشر املوقع االلكتروني 
»ويكيليكس« اول من امس مذكرة سرية لوكالة املخابرات املركزية األميركية 
)س����ي آي إيه( حتذر من العواقب اذا أصبح ينظر إلى الواليات املتحدة 
على انها دولة »تصدر االرهاب« بالنظر إلى اهتمام تنظيم القاعدة بتجنيد 
مواطنني أميركيني. وال يبدو ان املذكرة التي اذاعتها ويكيليكس تكشف اي 
اسرار دولة ولم تسبب صدى واسعا مثل الكشف عن وثائق احلرب في 
أفغانستان وهون من شأنها مسؤول أميركي قائال انها ليست »قنبلة«، 
وف����ي الواقع فإن تقارير اخللية احلمراء يقصد بها ان تكون حافزا على 

التفكير والدراسة ال ان تقدم تقييما رسميا. وذكرت وسائل إعالم أميركية 
ان الوثيق����ة التي حتمل عنوان »ماذا ل����و رأى األجانب الواليات املتحدة 
كمص����درة لإلرهاب« حتذر من خطر تضرر عالقات الواليات املتحدة مع 
الدول األجنبية احلليفة واستعدادها للتعاون معها خاصة في النشاطات 
»خارج نطاق القضاء«. وأشار املوقع إلى ان الوثيقة صادرة عن »اخللية 
احلمراء« التابعة ل� »سي آي ايه« والتي تأسست بعد هجمات 11 سبتمبر 
2001. غير ان الوثيقة تناولت السؤال االفتراضي الشديد احلساسية عن 
االثر احملتمل على الواليات املتحدة اذا نظر اليها احللفاء على انها دولة 

كثيرا ما يقوم مواطنون لها بعمليات ارهابية في اخلارج.

األمم المتحدة: 3.5 ماليين ناج يشربون مياه ملوثة

األمير نايف بن عبدالعزيز

 تسلسل زمني  منذ الغزو األميركي  للعراق »منجم ذهب« من مخلفات للجيش األميركي في تكريت 
 بغداد � أ.ف.پ: فيما يلي احملطات 
الكبرى منذ غزو العراق الذي أطاح 
الواليات  بصدام حسني وستعلن 
املتحدة في 31 أغس���طس اجلاري 

انتهاء مهمتها القتالية فيه.

2003 

 - 20 مارس: بدء عملية »حرية 
العراق« بغارات على بغداد ودخول 
الى  البريطانية  القوات االميركية 

اجلنوب.
 - 9 ابريل: دخول االميركيني 
الى بغداد وس���قوط نظام صدام 

حسني.
 - 1 ماي���و: الرئيس االميركي 
جورج بوش يعلن نهاية املعارك 
الرئيس���ية في العراق ومواصلة 

»احلرب على االرهاب«.
 - 16 ماي���و: احلاك���م االداري 
االميركي بول برمير مينع مسؤولي 
حزب البعث م���ن تولي الوظيفة 
العمومي���ة ثم يعل���ن حل اجهزة 

االمن.
 6 يوليو: برمير يقرر انش���اء 
»مجل���س حك���م مؤق���ت« يتمتع 

بسلطات تنفيذية.
 - 1 س���بتمبر: مجلس احلكم 
يعني اول حكومة منذ سقوط النظام 
الس���ابق مكونة من 25 وزيرا من 

دون رئيس للوزراء.
 - 2 أكتوبر: التحالف يعترف 
بأنه لم يعثر على أي أسلحة للدمار 

الشامل في العراق.
 - 16 اكتوبر: صدور القرار رقم 
1511 عن االمم املتحدة وينص على 
تش���كيل قوة متعددة اجلنسيات 

بقيادة اميركية.
 - 13 ديسمبر: اعتقال الرئيس 

املخل���وع ص���دام حس���ني قرب 
تكريت.

2004 

 - 8 مارس: توقيع الدس���تور 
املؤقت للعراق.

 - م���ن ابريل الى أغس���طس: 
التحالف  ب���ني ق���وات  مواجهات 
وامليليشيا التابعة للزعيم الشيعي 

مقتدى الصدر.
 - 28 ابريل: نشر صور معتقلني 
عراقيني يسيء عسكريون اميركيون 

معاملتهم في سجن ابو غريب.
 - 1 يونيو: تعيني الشيخ غازي 
عجيل الياور رئيسا واياد عالوي 

يتسلم مهامه رئيسا للوزراء.
 -28 يونيو: بعد 14 شهرا من 
التحالف تس���لم  االحتالل، قوات 
الس���لطة الى احلكومة االنتقالية 
وس���لطة االئت���الف املؤقتة حتل 

نفسها. القادة يقسمون اليمني.
 - 8 نوفمبر: هجوم اميركي على 

الفلوجة لطرد املتمردين.
 - 21 ديسمبر: 22 قتيال بينهم 14 
جنديا اميركيا في هجوم على قاعدة 
اميركية في املوصل تبنته مجموعة 

مرتبطة بتنظيم القاعدة.

2005

- 30 يناي���ر: اول انتخاب���ات 
تشريعية حرة في العراق منذ اكثر 
من نصف ق���رن تقاطعها غالبية 
العرب السنة ويفوز فيها الشيعة 

واالكراد. 
 - 6 ابري���ل: انتخ���اب اول 
رئيس كردي )سني( في تاريخ 
العراق هو جالل طالباني وتعيني 
ابراهيم اجلعفري )ش���يعي( 

رئيسا للوزراء. 
 - 15 اكتوبر: مسودة الدستور 
الذي ينص على الفيدرالية وأعدته 
جلنة شكلت في مايو 2005، تنال 

تأييد 78% من الناخبني.
 - 15 ديس���مبر: فوز االئتالف 
الش���يعي املوحد في االنتخابات 

التشريعية.

2006 

 - 22 فبراير: تفجير مس���جد 
شيعي في سامراء شمال بغداد يؤدي 
الى اندالع اعمال عنف طائفية )450 

قتيال(.
 - 7 ابريل: مقتل ابو مصعب 
الزرقاوي زعيم فرع تنظيم القاعدة 

في العراق في غارة اميركية.
 - 13 يولي���و: قوات التحالف 
تسلم العراقيني السلطة في محافظة 
املثنى اجلنوبية كما مت تسليمهم 
13 من اصل 18 محافظة في العامني 

التاليني.
 - 30 ديس���مبر: اعدام صدام 
حسني اثر ادانته في قضية مقتل 

148 شيعيا في 1982.

2007

 - 10 يناير: الرئيس االميركي 
جورج بوش يعلن ارسال ثالثني 

الف جندي اضافي. 
 - 14 أغسطس: مقتل اكثر من 
400 شخص في سلسلة هجمات 

تستهدف االيزيديني.

2008

 - 23 مارس: عدد اجلنود 
االميركي���ني الذي���ن قتلوا في 
العراق منذ مايو 2003 يرتفع 

الى اربعة آالف.
 - 27 نوفمبر: البرملان يصادق 
على االتفاقية االمنية مع واشنطن 
التي تنص على انسحاب القوات 

االميركية اواخر العام 2011.

2009

 - 1 يناير: العراق يس����تعيد 
املنطق����ة اخلض����راء احملصن����ة 

وخصوصا القصر اجلمهوري.
 - 27 فبراير: الرئيس االميركي 
باراك اوباما يعلن س���حب اجلزء 
االكبر من القوات االميركية في نهاية 
اغسطس 2010 قبل انسحاب كامل 

في 2011. 
 - 30 ابري���ل: بريطانيا تنهي 

عملياتها القتالية في العراق.
 - 30 يونيو: القوات االميركية 

تنسحب من املدن العراقية.
 - 19 اغسطس: اعتداء يودي 
بحياة 95 شخصا في العراق واالول 
من سلسلة اعتداءات أدت إلى مقتل 

386 شخصا.

2010 

 - 7 مارس: انتخابات تشريعية 
لم تسفر حتى اآلن عن اتفاق بني 
االحزاب حول تش���كيل احلكومة 

اجلديدة.
 - 11 اغس���طس: قائد اجليش 
العراقي يرى ان انسحاب القوات 

االميركية في 2011 سابق الوانه.
 - 24 اغسطس: انخفاض عدد 
اجلنود االميركيني في العراق الى 

اقل من خمسني الفا.
 - 25 اغسطس: سلسلة هجمات 
في جميع انحاء العراق تسفر عن 

سقوط 53 قتيال على االقل.

محمد حسني مبارك

)أ.ف.پ(باكستانيون ينزحون من قراهم املهددة باملوجة اجلديدة من الفيضانات


