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طهرانـ  يو.بي.آي: افتتحت ايران أمس خطا 
النتــــاج قذائف متطورة من حجم 130 مليمترا 
يصل مداها إلى 45 كيلومترا تعمل مثل الصاروخ 

الباليستي بالوقود الصلب.
ونقلت قناة »العالــــم« اإليرانية عن وزير 
الدفاع االيراني العميد احمد وحيدي قوله خالل 
حفــــل افتتاح اخلط االنتاجي ان مدى القذائف 

اجلديدة يصل الى 45 كيلومترا مشيرا إلى ان 
مدى النســــخة القدمية منها كان يصل الى 27 
كيلومترا فقط. وأكد وحيدي أن القذائف اجلديدة 
متلك قدرة تدميرية عالية للخطوط املتأخرة عند 
العدو، مشددا على انه من خالل االنتاج الواسع 
النطاق لهذا النوع من األسلحة وتسليمها إلى 
وحدات املدفعية سترتفع القدرة القتالية للقوات 

املسلحة االيرانية بصورة ملحوظة.
وقال »إن إحدى النتائج املهمة جدعا النتاج 
هذه املعدات هي حتقيق االكتفاء الذاتي للبالد 
في هذا املجال وإحباط العقوبات املفروضة من 
جانب االعداء وكذلك تطور وشــــموخ الشعب 
االيراني« مشيرا إلى اخلبراء في وزارة الدفاع 
ســــيعملون على حتقيق املزيد من اإلجنازات 

إيران تدشن إنتاج قذائف متطورة مداها 45 كلم تعمل بالوقود الصلب

معلومات عن تعهد المالكي ألميركا بإنهاء الوجود اإليراني مقابل دعمه
بغداد – وكاالت: وســــط ترقب ملا ســــتؤول اليه 
االوضاع االمنية في العــــراق اعتبارا من الغد موعد 
انتهاء انسحاب القوات القتالية األميركية من العراق، 
ينتظر العراقيون حكومتهم التي لم تتشكل منذ اكثر 
من 5 اشهر. لكن معلومات تواردت عن اتفاق قياديني 
في القائمة العراقية التي يتزعمها اياد عالوي، وقائمة 
االئتالف الوطني على »مقترحات مهمة« من شــــأنها 

التعجيل بتشكيل احلكومة العراقية املقبلة.
وذكر بيان عن مكتب نائب الرئيس العراقي طارق 
الهاشــــمي القيادي في القائمة العراقية أن الهاشمي 
اســــتضاف مســــاء امس األول زعيم املجلس االعلى 
االسالمي أحد مكونات االئتالف الوطني عمار احلكيم 

ونائب الرئيس العراقي عادل عبداملهدي.
واوضــــح البيان ان اللقاء شــــهد مناقشــــة جادة 
وصريحة حول الوضع السياسي الراهن، مؤكدا ان 
االجــــواء كانت ودية وطيبة حيــــث مت االتفاق على 
جملة مقترحات وصفت بالبناءة ومن شأنها أن تعجل 

باملساعي الرامية لتشكيل احلكومة.
من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة على العملية 
السياسية في العراق عن ضمانات قدمها رئيس الوزراء 
املنتهيــــة واليته وزعيم ائتالف دولة القانون نوري 
املالكي للجانب االميركي باقصاء الدور االيراني من 
خالل ابعاد تنظيم االئتالف الوطني العراقي عن العملية 
السياسية مقابل الدعم االميركي له لرئاسة احلكومة 
املقبلة. وحسب هذه املصادر التي حتدثت لصحيفة 
»الشرق األوســــط« مشترطة عدم ذكر أسمائها، فإن 
املالكي تعهد للجانب األميركي بإنهاء الوجود اإليراني 
في العراق من خالل ســــحب البساط من حتت أقدام 
التيار الصدري واملجلس األعلى اإلســــالمي بزعامة 
عمار احلكيم. لكن املصادر أكدت أن االئتالف الوطني 
الذي يتزعمه احلكيم ويضم التيار الصدري »مازال 
مســــؤوال عن كلمته برفض ترشــــيح املالكي لوالية 

ثانية وأن الضغوط من اجلانبني اإليراني واألميركي 
لن جتدي نفعا«.

في هذه األثناء، أعلن مسؤول عسكري عراقي أن 
األوامر صدرت إلى القوات العسكرية واألجهزة األمنية 

لرفع درجة التأهب وإعادة نشر القطع العسكرية.
وقال اللواء قاسم عطا الناطق باسم قيادة عمليات 
بغداد في تصريح لصحيفة »الصباح« احلكومية نشرته 
أمس إن القيادة أجرت دراسة مستفيضة وحتليال أمنيا 
جلميع األعمال اإلرهابية خالل املدة املاضية واتخذت في 
ضوء ذلك سلسلة من اإلجراءات متثلت في رفع درجة 
التأهب بني القوات العسكرية واألجهزة األمنية كافة 
وإعادة نشر بعض القطع في مناطق محددة من البالد. 
وأضاف مت التشديد على »تفعيل اجلهاز االستخباري 
وحشد اجلهد الشعبي بالتعاون مع مجالس اإلسناد 
واملجالس البلدية الن املرحلة احلالية تشهد جتاذبات 
سياسية.. والعدو يخطط منذ وقت سابق الستغالل 
مثل هذه الظروف واملدة املقبلة مهمة وعلينا أال نغفل 

وال نترك مجاال للعدو«.
في سياق آخر، ألغى رئيس الوزراء املنتهية واليته 
نوري املالكي صفقة بيع أجهزة كمبيوتر ملقاول عراقي 
سبق أن اســــتوردها اجليش األميركي وأهداها الى 
مدارس محافظة بابل. وقال مصدر في الشركة العامة 
للموانئ العراقية ان هذه االجهزة ستعاد الى الشركة 
لتوزع الحقا من قبل القوات األميركية على مدارس 
محافظة بابل. واضاف املصدر ان رئيس الوزراء املنتهية 
واليته نوري املالكي اتصل باملسؤولني في البصرة ليل 
امس األول وامر بإلغاء صفقة بيع أجهزة الكمبيوتر. 
بعد أن أمر القائد العسكري األميركي بجنوب العراق 
اللواء فينســــنت بروكس أمس األول بفتح حتقيق 
فوري لكشف مالبسات بيع األجهزة املخصصة لدعم 
احلركة التربوية والتعليمية في محافظة بابل من قبل 

موظفي ميناء أم قصر العراقي.

القوات العراقية في حالة تأهب وإعادة انتشار مع استكمال االنسحاب األميركي 

)رويترز( جندي عراقي يفتش احد املارة في البصرة بعد تشديد االجراءات األمنية  

العراق والسالم في الشرق األوسط  في مقدمة 
الملفات أمام أوباما العائد من إجازته

الرئيس الشيشاني يقود بنفسه
 مواجهات مع مسلحين ومقتل 12 منهم

واشنطن ـ أ.ف.پ: أنهى الرئيس االميركي باراك 
اوبامــــا اجازته أمس وفي انتظاره سلســــلة ملفات 
مــــن ذكرى مرور االعصار كاترينا الى االنســــحاب 
االميركي من العراق وصوال الى محادثات الســــالم 
في الشرق االوســــط واالقتصاد املترنح وذلك قبل 
شهرين من انتخابات منتصف الوالية التشريعية 

في الواليات املتحدة.
وبعد عشــــرة ايام أمضاها في مارثاز فاينيارد 
بلعب الغولف واالسترخاء مع عائلته، استأنف اوباما 
نشاطه مغادرا الى نيو اورالينز من دون حتى التوقف 
في واشنطن. وقبل خمس سنوات غمرت املياه %80 
من مدينة نيو اورالينز عند مرور االعصار كاترينا 
ولم تتعاف بعد حتــــى اليوم من هذه الكارثة التي 
خلفت اكثر من 1500 قتيل.وقال الناطق باسم البيت 
االبيض بيل بورتون عن املدينة »انها تتعافى لكن 

اليزال هناك عمل يجب القيام به«.
وخالل زيارته في الذكرى اخلامسة ملرور االعصار 
»سيوجه اوباما حتية للذين خسروا حياتهم وسيشدد 
على التضحية التي قدمها خليج املكســــيك بسبب 
كاترينا« كما اعلن البيت االبيض. وسيتعهد اوباما 
ايضا »باعادة االلتزام على مستوى االمة« الى منطقة 
عانت في اآلونة األخيرة من أسوأ تسرب نفطي في 
تاريخ صناعة النفط. وبعد نيو اورالينز ينصرف 
اوباما الى ملف ورثه عن ســــلفه الرئيس الســــابق 

جورج بوش وهو ملف العراق.
وبعد لقائه القوات االميركية في قاعدة عسكرية 
في تكساس، سيلقي اوباما كلمة من املكتب البيضاوي 
في البيت االبيض مســــاء غد للتشــــديد على انهاء 

العمليات القتالية في العراق كما وعد.

وبعد سبع سنوات على االجتياح االميركي للعراق 
وصل عدد القوات االميركية في هذا البلد الى ما دون 

عتبة اخلمسني الف جندي للمرة األولى.
وأكد البيت االبيــــض ان العراقيني قادرون على 
تسلم مسؤولياتهم االمنية، وهي النقطة التي يتوقع 
ان يركز عليها اوباما مجددا في كلمته املوجهة الى 
االمة. اال ان مسار االحداث قد يكون مغايرا لتصوراته 
حيث ان البالد تشهد بانتظام هجمات دموية تنسب 
الى شــــبكة القاعدة فيما حذر رئيس أركان اجليش 
العراقي بابكر زيباري مــــن ان القوات العراقية لن 
تكون قادرة متاما على تولي امللف األمني قبل 2020 
وستكون بحاجة للدعم األميركي حتى ذلك احلني.

لكن من دون اي شــــك فإن التحدي األكبر الذي 
ينتظر اوباما هو بعد غد حني يستقبل رئيس الوزراء 
الســــلطة  االســــرائيلي بنيامني نتانياهو ورئيس 
الفلسطينية محمود عباس الطالق املفاوضات املباشرة 
بني الطرفني.  ويشــــدد البيــــت األبيض على امكان 
الوصول الى اتفاق بحلول املهلة التي حددها اي بعد 
سنة، لكن واقع ان االمر استغرق 18 شهرا ملجرد اعادة 
الطرفني الى طاولة املفاوضات ال يبعث بتفاؤل كبير، 
واعطاء السياسة اخلارجية مثل هذه االهمية الكبرى 
قــــد ينطوي ايضا على مجازفات بالنســــبة الوباما 
الن األميركيني قد يعتبرونه غير مهتم مبشــــاكلهم 
في وقت وصلت فيه البطالة الى مســــتويات عالية 

وهناك مؤشرات على تباطؤ االقتصاد.
ومع تزايد انتقادات اجلمهوريني لسياسة اوباما، 
يبدو وضع الغالبيتني الدميوقراطيتني في مجلسي 
الكونغــــرس مهددا في انتخابــــات منتصف الوالية 

في نوفمبر.

غروزنيـ  أ.ش.أ: قال الرئيس الشيشاني رمضان 
قديروف ان 12 من املتشددين املشتبه بهم واثنني 
من املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون لقوا حتفهم 
في تبادل إلطالق النار شمال القوقاز املضطرب.

ووقع تبادل النار في قرية تسنتوري مسقط 
رأس الرئيس الشيشاني رمضان قديروف.

وقـــال قديروف: الـــذي قاد العملية بنفســـه 
ان املســـلحني كانوا يحاولون شـــن هجوم على 

القرية.

وأضاف ان بعضهم التقط صورا لعدة أماكن 
بالقرية ســـواء بهواتفهم احملمولة أو بكاميرات 

تصوير.
وتابع قديروف »حصلنا على معلومات تفيد 
بأن بعضهم )املســـلحني( كانوا يلتقطون صورا 
بكاميرات هواتفهم احملمولة وبعضهم كان يحمل 
كاميـــرا ثم الذوا بالفرار، لكننـــا قتلنا كل هؤالء 
األشـــخاص الذين كانوا مسلحني ومجموعهم 12 

شخصا«.

»العراقي�ة« و»االئت�الف الوطن�ي« يتوص�الن لمقترح�ات مهم�ة لتش�كيل الحكومة

نتنياهو يحدد أهداف إسرائيل من المفاوضات:
االعتراف بيهودية إسرائيل وأمنها وإنهاء الصراع 

االنزالق في مناقشة عامة حاليا حول 
ذلك املوضوع نظرا الن ذلك سيكون 
مساويا ملناقشة الشروط املسبقة 
للفلسطينيني اخلاصة باحملادثات 
األمر الذي أوضح جليا أن إسرائيل 
ترفضه.  وقالت الصحيفة نقال عن 
املســــؤولني قولهم »إنه ليس ثمة 
فرق بني قول الفلسطينني انهم لن 
يدخلوا احملادثات حتى يكون هناك 
جتميد استيطاني، وهى شروط ال 
توافق عليها إسرائيل، وقول إنهم 
سينسحبون من احملادثات في 27 
سبتمبر اجلاري في حال عدم متديد 

إسرائيل للوقف املؤقت«.
 وأضافــــت الصحيفة أن كبير 
املفاوضني الفلســــطينيني صائب 
عريقــــات رفض دعــــوة نتنياهو 
لعقد اجتماعــــات وجها لوجه كل 
أسبوعني مع الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس خــــالل مفاوضات 
املرتقبة بني إســــرائيل  الســــالم 
والفلسطينيني حسبما قال راديو 
اســــرائيل.  ونقلت الصحيفة عن 
عريقات قوله إنه من السابق ألوانه 
للغاية التحديد بدقة من سيجتمع 
إلجراء املفاوضات وكيفية القيام 

بذلك ومكان عقدها.

عواصــــم ـ يو.بــــي.آي: قبــــل 
انطالقها اخلميــــس املقبل، اعتبر 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو أن الهدف الذي تســــعى 
إسرائيل إلى حتقيقه من املفاوضات 
مع الفلسطينيني هو التوصل إلى 
اتفاق يكون مشروطا باالعتراف 
بـ »يهودية إسرائيل« وبترتيبات 

تضمن أمنها.
وقال نتنياهو لــــدى افتتاحه 
االجتمــــاع األســــبوعي للحكومة 
اإلســــرائيلية أمس إن »هدفنا هو 
أن ندفع بجدية ومسؤولية اتفاق 
سالم يستند إلى املبادئ التالية: 
قبل كل شيء االعتراف بإسرائيل 
على أنها الدولة القومية للشعب 
اليهودي ونهاية الصراع ونهاية 
املطالب من إســــرائيل التي تنبع 
من االعتراف بها على أنها الدولة 

القومية للشعب اليهودي«.
أنه يجب »إرســــاء  وأضــــاف 
ترتيبــــات أمنية ميدانية حقيقية 
تضمن أال يتكرر في يهودا والسامرة 
)أي الضفة الغربية( ما حدث في 
لبنان وقطاع غزة بعد انســــحاب 
إســــرائيل منها« في إشــــارة إلى 
استمرار النزاع املسلح مع حزب 

أحد املسائل األساسية التي يجب أن 
تناقش خالل املفاوضات.  ونقلت 
الصحيفــــة، في تقرير أوردته في 
موقعها على شبكة االنترنت، عن 
مســــؤولني حكوميني اسرائيليني 
قولهم مؤخرا إن نتنياهو اليعتزم 

وفي غضون ذلك نقلت صحيفة 
»جيروزالم بوست« عن مسؤولني 
إســــرائيليني قولهم إن نتنياهو 
ســــيرفض الدعــــوة إلــــى جتميد 
االستيطان وسيوضح قبيل توجهه 
إلى واشنطن غدا أن االستيطان هو 

اهلل وحماس. وتابع »بالطبع هناك 
مواضيع كثيرة أخرى لكنني اذكر 
الثالثــــة )االعتراف  املبادئ  هذه 
بيهودية إسرائيل ونهاية الصراع 
والترتيبات األمنية( كونها األركان 

األساسية في توجه إسرائيل«.

تركيا ترفض استقبال نتنياهو قبل حل قضية أسطول الحرية 
عواصم ـ يو.بي.آي: نسبت صحيفة يديعوت 
أحرونوت أمس إلى مصدر رفيع املستوى في وزارة 
اخلارجية التركية قوله إن بالده سترحب باستضافة 
رئيس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامني نتنياهو بعد 
حل قضية الهجوم اإلسرائيلي على أسطول احلرية 

في إطار جلنة حتقيق دولية.
وقال املصدر التركي إنه إذا عرفت إسرائيل كيف 
تصل إلى حل لقضية السفينة »مرمرة« التي كانت 
ضمن أسطول احلرية وقتل 9 نشطاء كانوا على 
متنها في الهجوم اإلسرائيلي بواسطة جلنة التحقيق 
الدولية التي شكلها األمني العام لألمم املتحدة بان 
كي مون فإن تركيا ســـتكون مسرورة باستضافة 
نتنياهو. وأضاف املصدر التركي أنه »عندما يحني 
الوقت وإذا مت حل األزمة فإن زيارة كهذه ستكون 
ممكنة وفي نهاية املطاف فإن نتنياهو لم يزر تركيا 
أبدا«. وأشار إلى أن التعاون املتزايد بني إسرائيل 

واليونان ال يؤثر على تركيـــا »فكلتاهما دولتان 
صديقتان لنا وإذا اعتقد أحد ما في إســـرائيل أن 
اليونان وتركيا أعداء فإنه مخطئ والطريق الوحيد 
للخروج من األزمة ليس بالبحث عن حلفاء ضدنا 

وإمنا العمل على تصحيح العالقات«.
ورأى املصدر التركي أن »الطريق األفضل إلنقاذ 
العالقات هو باالعتذار بشكل معني ودفع تعويضات 
لعائالت القتلـــى إذ ال ميكننا العودة إلى الوضع 

الطبيعي سوى إذا فعلت إسرائيل أمرا ما«.
وكشف املصدر عن أنه خالل اللقاء السري الذي 
عقد بني وزير اخلارجية التركي أحمد داود أوغلو 
ووزير الصناعة والتجارة والتشغيل اإلسرائيلي 
بنيامـــني بن ايلي عازر في بروكســـل بعد أحداث 
األسطول متت بلورة صيغة بيان اعتذار من جانب 
إسرائيل لكن وزيرا إسرائيليا رفيع املستوى أحبط 

هذه اخلطوة.

حرس الرئيس الشيشاني يعاينون جثة احد املسلحني الذين قتلوا في اشتباكات أمس  )أ.پ(

باكستانية نازحة حتمل طفلها املريض بعد تلقيه العالج في معسكر نور كوبرا    )أ.پ(عجوز باكستاني يبكي حزنا على منزله وممتلكاته التي دمرتها الفيضانات  )أ.پ(

الفيضانات تغرق 350 قرية باكستانية
 ومحاوالت يائسة إلنقاذ مدينة »ثاتا« األثرية

إســــالم أباد ـ وكاالت: رغم بدء انحسارها 
في عدد من املناطــــق، غمرت مياه الفيضانات 
املتنامية من نهر اندوس مدينة أخرى وعشرات 
القرى أمس في جنوب باكستان في الوقت الذي 
يحاول فيه اجلنود وعمال اإلنقاذ إنقاذ مدينة 

تاريخية أخرى.
وقال خير محمد كالورو مدير إدارة العمليات 
بهيئة ادارة الكوارث بإقليم السند »لقد دخلت 
املياه مدينة ساجوال التي يقطن بها 200 ألف 

نسمة«.
وأضاف »منذ أن حدثت انشقاقات في سدود 
رئيســــة أيام غمرت مياه الفيضانات من نهر 

اندوس 350 قرية«.
وقال كالورو إن القوات والعاملني في إدارة 
الري االقليمية يقومون بتقوية سد يقع على 
بعد كيلومترين من ثاتا في محاولة إلنقاذ املركز 

الثقافي الذي يعيش فيه 300 ألف شخص.
وتابع »نحن ال نعلم ما إذا كانت هذه اجلهود 
ستنجح أم ال ولكنهم يعملون ليال ونهارا، وقد 
جرى إجالء 70% من سكان مدينة »ثاتا« كما أن 
الذين لم يتركوا منازلهم على استعداد للمغادرة 

إذا خرقت املياه السد«.
هذا وأصبحت منطقة وادي السند املنخفضة 
في والية السند اجلنوبية في األيام األخيرة، 

املنطقة التي تغمر مياه الفيضانات اكبر أجزاء 
منهــــا في حني حلت الوحول مــــكان املياه في 
الواليات األخرى وخصوصا في الشمال والوسط. 
وقال هادي بخش كالهورو املسؤول في منطقة 
ثاتا األكثر تضررا، لوكالة فرانس برس ان هذا 
النزوح مستمر لكنه بدأ يتراجع الن »كل الناس 

تقريبا فروا من املناطق املهددة«.
هنا بدت احلقول والقرى وكأنها تسبح في 
بحيرة عمالقة موحلة تلوح فيها رؤوس بعض 

األشجار واألسطح واملآذن.
واتخذ بعض املنكوبني املســــاكني من أعلى 
الســــدود التي صمدت، مساكن لهم بحسب ما 
أفاد مراســــلو وكالة فرانس برس الذين كانوا 

في مروحية للجيش ترمي لهم مؤنا.
وأصبحت ثاتا كبرى مدد اإلقليم، منذ يومني 
مدينة أشباح هجرها معظم سكانها البالغ عددهم 

300 الف نسمة.
وأشار كالهورو الى ان »املدينة لم متس لكن 

املياه على بعد كيلومترين عنها«.
ولم تصمد ثالثة سدود كانت حتميها وظهرت 
فيها ثغرات. ويعمل اجليش يسانده عمال بلديون 
على سد ثغرة كبيرة يبلغ قطرها نحو عشرين 

مترا على بعد نحو كيلومترين عن املدينة.
وتابع ان »العسكريني والعمال يبذلون جهودا 

شاقة لتطويق املياه وإنقاذ ثاتا ونأمل في ان 
يتحقق ذلك في اليومني املقبلني«. وصرح خبراء 
األرصاد اجلوية بأن منسوب املياه في معظم 
األنهار ينخفض كما توقعوا أال تهطل املزيد من 

األمطار خالل األيام القليلة املقبلة.
من جهته قال قمر الزمان تشــــودري كبير 
خبراء األرصاد اجلوية احلكوميني »نعتقد أن األمر 
سيحتاج لعشرة أو 12 يوما أخرى حتى تعود 
األنهار في إقليم السند إلى مستوياتها الطبيعية، 

ومن ثم مازال علينا توخي احلرص«.
ومن املتوقع أن يرتفع عدد القتلى بشكل كبير 

مع العثور على جثث املزيد من املفقودين.
وذكــــرت األمم املتحــــدة أن عمــــال اإلغاثة 
يشعرون بقلق متزايد إزاء األمراض واجلوع 
خاصة بني األطفال في مناطق كانت تعاني من 

سوء التغذية حتى قبل الكارثة.
ويقول مســــؤولون مــــن األمم املتحدة إن 
ما يقدر بنحــــو 72 ألف طفل ممن يعانون من 
سوء التغذية في املناطق املتأثرة بالفيضانات 

معرضون للوفاة.
واجتاحت الفيضانات التي بدأت منذ شهر 
إثر هطول أمطار موسمية غزيرة في األجزاء 
الشــــمالية من البالد خمس باكستان وشردت 

أكثر من 17 مليون شخص.


