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سوجوالـ  أ.ف.پ: واصلت املياه انحسارها 
البطيء امس في وادي السند املنخفض وذلك 
رغم ان مدينتني صغيرتني في جنوب باكستان 
اخليتا من معظم سكانهما التزاالن مهددتني 
بعد اكثر من شهر من بدء الفيضانات املدمرة 

في هذا البلد.
وبينمـــا فر ماليني األشـــخاص في االيام 

االخيرة من قراهم في والية السند ومت اخالء 
مدن كبيرة مع تدفق سيول نهر السند التي 
تـــؤدي الى انهيار الســـدود، في طريقها الى 
مصب النهر في بحر عمان، اكد هادي بخش 
كالهيرو املسؤول البلدي امس لوكالة فرانس 
برس ان »مدينة ثاتـــا التي اخليت منذ عدة 
ايام اصبحت خارج دائرة اخلطر« مضيفا ان 

غالبية سكانها عادوا الى منازلهم.
وفي مدينة اخرى غير بعيدة هي سوجوال 
التي شهدت فيضانات االحد بعد ان اخليت من 
معظم سكانها البالغ عددهم 120 الف نسمة، 
كافح عناصر اجليش ورجال االنقاذ امس في 
زوارقهم املطاطية لنجدة بعض االشخاص الذين 
احتموا بسطوح منازلهم املبنية باالسمنت.

باكستان: بطء انحسار المياه في الجنوب والتهديد مستمر لمدينتين

القذافي برفقة 4 حافالت مليئة بالشابات: ليبيا تحترم المرأة أكثر من الغرب
إيطاليا ووجدنــــا انه حتى لو 
كانت لدى النســــاء اإليطاليات 
احلرية الختيار عمل فإن النساء 
الليبيات لديهن خيارات ولسن 
تابعات للرجال ويحظني باحترام 

أكثر في ليبيا«.
وطالب الزعيم الليبي االحتاد 
األوروبي بتقدمي 5 مليارات يورو 
سنويا على األقل إلى ليبيا لكي 
توقف الهجرة غير الشرعية إلى 
أوروبــــا انطالقا مــــن األراضي 

الليبية.
وقال القذافي إن وقف الهجرة 
إلى أوروبا »يتطلب عمال عظيما 
وأن ليبيــــا ال ميكنها أن تكون 
حارســــا على أوروبا مبفردها 

وبدون دعم«.
وأكد القذافــــي أن ما تطلبه 
ليبيا شيء يسير وممكن ملواجهة 
الهجرة غير الشرعية مبينا أنه 
بقدر ما يتم العمل على إيقاف 
هذه الظاهرة انطالقا من األراضي 
الليبية إلى إيطاليا وأوروبا كلها 
فعلى االحتاد األوروبي بالتالي 
أن يتحمل املسؤولية ويقوم مبا 
تطلبه منه ليبيا ألنها مخلصة 
في جهودهــــا للحد من الهجرة 

غير الشرعية.
وشدد على أنه ما لم يحصل 
ما تطالــــب به ليبيــــا فإن هذا 
الواقع  يعني االستسالم لألمر 
وأن هذا »ســــيؤثر على البنية 
السكانية ألوروبا في الغد والتي 
ستكون ليســــت أوروبا اليوم 
إفريقيا ألن املاليني  وقد تكون 
تريد أن تزحف من إفريقيا إلى 

أوروبا«.

روماـ  د.ب.أـ  رويترزـ  يو.بي.
آي: طوال يومــــني آثار الزعيم 
الليبي معمر القذافي اجلدل أثناء 
زيارته لروما مبناسبة االحتفال 
بالذكرى الثانية ليوم الصداقة 
الليبية اإليطالية والتي انتهت 
امس حيث توجه مبواكبة أربع 
إلى  بالفتيات  حافالت تغــــص 
معرض فوتوغرافي امس االول 
في مقر املعهد الثقافي الليبي في 
العاصمة روما افتتحه باالشتراك 
مــــع رئيس الــــوزراء اإليطالي 

سيلفيو برلوسكوني.
وكان القذافي تصدر عناوين 
األخبار األحد بعد أن قدم نسخا 
من القرآن ملائتي شابة تعملن 
لدى وكالة لتوظيف املضيفات 
وقال لهن ان اإلســــالم يجب أن 

يكون »دين أوروبا«.
وأفــــادت تقارير بــــان ثالثا 
الفتيات قلن للقذافي انهن  من 

سيعتنقن اإلسالم.
وذكرت وكالة »أنسا« إيطالية 
لألنباء ان الفتيات اللواتي رافقن 
القذافــــي إلى املعرض هن على 
األرجح من الوكالة ذاتها لتوظيف 
املضيفات )هوستس ويب( التي 
أمنت للقذافي جمهوره النسائي 
في مناسبات سابقة بينها تلك 
إلــــى إيطاليا في  أثناء زيارته 

نوفمبر املاضي.
ووصلت عشرات الشابات إلى 
املعهد الثقافي الليبي امس االول 
وهن يرتدين احلجاب في حني 
وضعت أخريات قالدات حتمل 

صور القذافي.
فــــي حزب  وقــــال عضــــو 

برسكوني حزب شعب احلرية 
بوتيتــــو ســــالتو »أحــــب أن 
أرى االســــتقبال الذي سيلقاه 
برلســــكوني إذا حاول أن يبيع 

أناجيل في طرابلس«.
ولفتت »فاريفوتورو« وهي 
مؤسسة سياســــية مقربة من 

بعض من أكبر االسماء في قطاع 
االعمال االيطالي منهم كثيرون 
يأملون في الظفر بعقود مربحة 
في الدولة الغنية بالطاقة الواقعة 
على الطــــرف االخر من البحر 

املتوسط.
الى ذلك، قال الزعيم الليبي 

منزل السفير الليبي في روما ان 
القذافي قال في اللقاء ان ليبيا 
حتترم النســــاء أكثر مما تفعل 

الدول الغربية.
وأشــــارت إلى ان اللقاء كان 
مركزا جدا ومر بســــرعة على 
الرغم من أنه دام ساعتني وقالت 

البرملــــان جيانفرانكو  رئيس 
فيني إلــــى ان »إيطاليا تتحول 

إلى ديزني الند القذافي«.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء 
االيطالي ســــيلفيو برلسكوني 
بعالقــــات ايطاليا مع ليبيا في 
احلفل الذي حضره امس االول 

معمر القذافي امس ان النســــاء 
حتظــــني باالحترام فــــي ليبيا 
أكثر من الدول الغربية ونقلت 
وكالة األنباء اإليطالية »آكي« عن 
إيلينا راكوفيتشيانو واحدة من 
بني 200 عارضة أزياء إيطالية 
شاركن في لقاء مع القذافي في 

»حتدثنا عن أمور كثيرة وفي 
النهاية سلمت العقيد كل واحدة 
منا نسخة من القرآن وكتابا عن 
الثورة الليبية« في إشارة إلى 

الكتاب األخضر.
وأضافت »حتدثنا بشــــكل 
خــــاص عــــن دور املــــرأة في 

طالب أوروبا بدفع 5 مليارات يورو كي توقف الهجرة إليها

)رويترز( )رويترز(ايطاليات يحملن نسخا من القرآن الكرمي بعد مغادرتهن لقاء جمع الزعيم الليبي معمر القذافي بـ 200 شابة لدعوتهن لالسالم أمس األول  .. ورئيس احلكومة االيطالي سيلڤيو برلسكوني متحدثا والقذافي يعدل من سماعته 

مقتل 4 إسرائيليين في كمين بالضفة 
 قبيل انطالق المفاوضات المباشرة برعاية أوباما

إيران تعلن تأخير تزويد
مفاعل بوشهر بالوقود النووي 

طهــــران ـ أ.ف.پ ـ د.ب.أ: قــــال رئيس البرنامج 
النــــووي االيراني علي اكبــــر صاحلي امس ان نقل 
الوقود النووي الى مفاعل بوشهر شهد بعض التأخير 
وليس مــــن املتوقع ان ينتهي في موعده احملدد في 
اخلامس من سبتمبر اجلاري بل سيتأخر الى نحو 

منتصف سبتمبر.
واشار صاحلي الى ان التأخير يعود الى »االرتفاع 
الكبير لدرجات احلرارة« في االيام االخيرة ما ادى 
الــــى تنفيذ عمليات نقل الوقود ليال، مضيفا ان 60 
فقط من القضبان الـ 163 مت نقلها الى املفاعل الذي 

بنته روسيا في جنوب ايران.
واضاف: نحتــــاج الى بني 10 و15 يوما بداية من 
االن النهاء نقل قضبان الوقود الى مبنى املفاعل قبل 

حتميلها في املفاعل ذاته«.
وينتظر ان يبدأ هذا التحميل مع »نهاية شــــهر 
شاريوار« )االيراني-في 22 سبتمبر( لينتهي بعد شهر 
من ذلك حيث تعتزم السلطات »غلق غطاء املفاعل 
مع نهاية شهر مهر )االيراني-22 اكتوبر(، بحسب 

معطيات قدمها صاحلي االسبوع املاضي.
وكانت السلطات االيرانية اعلنت في البداية ان 
ربط املفاعل البالغة طاقته الف ميغاواط بالشبكة 
الكهربائية الذي يصبح ممكنا بعد تشغيل املفاعل 
بنسبة 50% من طاقته، ميكن ان يتم بنهاية اكتوبر 

او بداية نوفمبر.

واقنعت روسيا االمم املتحدة بعدم شمل بوشهر 
باحلظر الدولي على نقل اي معدات او تكنولوجيا 
نووية، وفي هذا االطار، اكد صاحلي ان طهران تلقت 
ردا »ايجابيا« من موسكو على اقتراحها، املقدم في 
26 اغســــطس، باملشاركة في انتاج الوقود النووي 
ضمن كونسورسيوم مشترك، قائال: »حتى الساعة، 
الرد الروسي على االقتراح االيراني ايجابي«، مضيفا 
»الرد الكامل والنهائي يرتبط بدراسات مستقبيلة 
ومفاوضات مستقبلية. نأمل في ان تسمح املؤشرات 
االيجابية املرســــلة من جانب الروس في التوصل 

الى اتفاق«.
كما اكد صاحلي ان طهران جتري اختبارات على 
اجهزة الطرد املركزي التي متلكها من اجليلني الثاني 
والثالث، التي من شانها تسريع انتاج اليورانيوم 

املخصب.
واوضــــح ان »مرحلة االختبــــارات، على قاعدة 
اختبارية ال جتارية، قد تستغرق من سنة الى ثالث 
سنوات«.الى ذلك، أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية 
اإليرانية استعداد بالده للتعاون مع خصمها اللدود 

الواليات املتحدة في املجال النووي.
وقال صاحلي في تصريحات لشــــبكة »اخلبر«: 
»إذا ما كان األميركيون مستعدين للتعاون مع إيران 
إلقامة مشروعات مشــــتركة لبناء محطات نووية، 

فإننا على أمت استعداد للتفاوض«.

عواصم ـ وكاالت: تزامنــــًا توجه زعماء كل من 
اسرائيل وفلســــطني ومصر واالردن الى الواليات 
املتحدة للقاء الرئيس االميركي باراك اوباما اليوم في 
قمة لتدشني مفاوضات السالم املباشرة بني اسرائيل 
والفلسطينيني، اعلنت الشرطة االسرائيلية ان اربعة 
اسرائيليني قتلوا مســــاء أمس خالل »هجوم« وقع 
قرب مستوطنة كريات اربع في منطقة اخلليل في 
الضفة الغربية احملتلة. وقال مسعفون اسرائيليون 
وضباط في الشرطة ان اإلسرائيليني األربعة قتلوا 

بأعيرة نارية اطلقت على سيارتهم.
وأوضح ميكي روزنفيلد املتحدث باسم الشرطة 
اإلسرائيلية »ميكننا أن نؤكد أن هناك أربعة قتلى 
فــــي املوقع« بعد كمني أطلقت فيه أعيرة نارية على 
سيارة عقب حلول الظالم بالقرب من مدينة اخلليل 

بالضفة الغربية.
قبل ذلك توجه رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني 
نتنياهو الى واشــــنطن امس دون ان يحسم قضية 
البناء في املستوطنات اليهودية مستقبال حني ينتهي 
التجميد اجلزئي. ويهدد الفلسطينيون باالنسحاب من 
املفاوضات املباشرة ان لم متدد اسرائيل وقفا لبناء 
املساكن اجلديدة في مستوطنات الضفة الغربية بعد 
انقضائه في 26 ســــبتمبر. وقال امس االول »لست 
ساذجا. ارى جميع الصعوبات والعراقيل وبرغم ذلك 
اعتقد ان اتفاق سالم نهائيا هدف ميكن الوصول اليه. 
بالطبع ال يعتمد هذا علينا فحســــب«. واضاف انه 
يأمل ان يجد في الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
»شريكا شجاعا«. في هذه األثناء ذكر راديو اسرائيل 

ان وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك التقى بعباس 
سرا في العاصمة االردنية عمان يوم االحد املاضي 
قبل ان يتوجه االخير الى واشنطن. وذكر الراديو 
ان باراك ابلغ نتنياهو مبا دار في اللقاء مع عباس. 
وفي مسعى للسالم يحظى مبتابعة اعالمية كبيرة 
وهو ما يتناقض مع التوقعــــات القليلة من جانب 
الرئيس  الفلسطينيني واالســــرائيليني يستضيف 
االميركي باراك أوباما نتنياهــــو وعباس والعاهل 
االردني امللك عبداهلل الثاني والرئيس املصري حسني 
مبارك على عشاء اليوم. ومن املقرر ان تستأنف غدا 
احملادثات االسرائيلية الفلسطينية بعد 20 شهرا من 
التوقف تخللته احلرب االسرائيلية على غزة وذلك 

في احتفال بوزارة اخلارجية االميركية.
من جهته، قال الرئيس اإلسرائيلى شيمون بيريز 
»إن االحتمــــال الوحيد الذى ميكــــن أن يدفع عملية 
السالم إلى األمام هو القبول بقيام دولة فلسطينية 

منزوعة السالح إلى جانب دولة إسرائيل«.
وأضاف بيريز ـ في كلمته التي ألقاها أمس أمام 
الكونغرس اليهودى العاملى املنعقد في مدينة القدس 
احملتلة والتى نقلتها اإلذاعة اإلسرائيليةـ  أنه يتعني 
على إســــرائيل انتهاز الفرصة املتاحة أمامها لدفع 
العملية السياسية إلى األمام. وبعد وصول الرئيس 
عباس والوفد املرافق، قال نبيل ابو ردينة املتحدث 
باسم الرئاسة الفلسطينية لــ»رويترز« عبر الهاتف 
»نحن جاهزون ملفاوضات جادة وحقيقية تؤدي الى 
انهاء االحتالل ومرجعيتها بيان الرباعية والشرعية 

الدولية«.

أكدت استعدادها للتعاون مع الواليات المتحدة في المجال النووي

أوباما يعلن انتهاء األعمال القتالية ويرفض االحتفال بالنصر: 
مازال هناك الكثير من العمل للقيام به في العراق 

عواصــــم ـ وكاالت: بخطــــاب 
اوباما  بــــاراك  الرئيس االميركي 
الرمزي من واشنطن أمس وبزيارة 
مفاجئة لنائبه جو بايدن الى بغداد، 
أعلنت الواليات املتحدة أمس انتهاء 
عملياتها العسكرية في العراق بعد 

سبع سنوات على احلرب.
 إال أن الرئيس األميركي رفض 
اعتبــــار خطابه الرمــــزي احتفاال 
بالنصر. وقال أثناء لقائه جنودا 
أميركيني عائدين لتوهم من العراق 
في قاعدة فورت بليس في تكساس 
لشــــكرهم على خدماتهــــم قبيل 
خطابه، إنه مــــازال هناك الكثير 
من العمل الــــذي يتعني أداؤه في 
العــــراق مع انتهاء املهمة القتالية 

للقوات األميركية هناك.
وأضاف »لن يكون هناك احتفال 

بالنصر، لن نهنئ أنفسنا«.
أما في بغداد فقد اقيم احتفال 
رسمي للمناسبةامس. حيث أشاد 
رئيس الوزراء املنتهية واليته نوري 
املالكي مبا وصفها بـ »االجنازات 
األمنية« التي قال انها حتققت في 
العراق خالل الســــنوات املاضية 
منتقدا من يصفون الوضع االمني 
في البالد بـــــ »املتدهور«، وأعلن 
املالكي ان العراق »سيد ومستقل 
وميلك قرار كل ما يتعلق بحاضره 

ومستقبله«.
وقــــال املالكــــي، فــــي خطاب 
تلفزيوني مبناســــبة اســــتكمال 
انسحاب القوات القتالية األميركية 
من العراق، إن »انسحاب القوات 
األميركية من العراق لم يتم لوال 
العراقي واننا  تضحيات الشعب 
ملتزمون بتنفيذ انسحاب القوات 
العام  العراق نهاية  األجنبية من 

املقبل«.
وأضاف »نناشد منظمة املؤمتر 
اإلسالمي واجلامعة العربية واألمم 
املتحدة دعم العراق للخروج من 
حتت طائلة البند السابع والبد لنا 
الواليات املتحدة  التزام  أن نثمن 
األميركيــــة في تنفيــــذ االتفاقية 

األمنية«.
وأضــــاف »نحــــن ملتزمــــون 
باالنســــحاب النهائي نهاية العام 
املقبل، العراق وشعبه متكنا من 
طي صفحة احلرب الطائفية التي 
لن تعود ولن نسمح بها، ليعيش 
العراقيون في بلد ســــيد مستقل، 
أطمئنكم بقدرة قواتنا األمنية على 

حتمل املسؤولية«.
 وتابع »جناحنــــا في القضاء 
الطائفية وتوجيه  على احلــــرب 
ضربــــات قاصمة لتنظيم القاعدة 
االرهابي وحلفائه شــــكال ارضية 

مناسبة لتوقيع اتفاق سحب القوات 
االجنبية في نوفمبر عام 2008«.

من جهته أعلن الناطق الرسمي 
باسم عمليات العاصمة العراقية 
بغداد اللواء قاسم عطا أن عملية 
العســــكرية  االســــتنفار للقوات 
واألمنيــــة بدأت حيــــث وضعت 
قوات األمن خططا في هذا الشأن 
استعدادا الستكمال انسحاب القوات 

األميركية من العراق.
وقال عطــــا لصحيفة »املدى« 
العراقية املستقلة في عددها الصادر 
أمس، إن »قوات األمن انتشــــرت 
بجميع القواطع وستوجه ضربات 
اســــتباقية وتالحــــق العصابات 
اإلجرامية التي حتاول التأثير على 
ثقة املواطنــــني في أجهزة األمن..
وإن أجهزة األمن ستتعامل بحزم 
وقوة مع كل مــــن يحاول العبث 

بأمن املواطنني«.
وأضاف أن »قوات األمن أضحت 
هــــي التي تواجــــه االرهاب وهي 
متســــك بزمام القيادة والتوجيه 
وان التوجيهات صدرت الى قيادة 
العمليات باتخاذ التدابير الالزمة 

إلجناح عملية االنسحاب«.
وجاء هذه التطور بعد خفض 
عديد القوات االميركية العاملة في 
العــــراق من نحو 130 ألف إلى 50 

ألف جندي من املفترض سحبهم 
في نهاية العام 2011 القادم مبوجب 
نصوص االتفاقية االمنية املبرمة 
بني بغداد وواشنطن نهاية العام 

.2008
ومن املقرر أن تباشر هذه القوات 
اعتبارا من اليوم االول من سبتمبر 
مهام جديدة في إطار عملية أطلق 
عليها اسم »الفجر اجلديد« تتلخص 
في مطاردة اإلرهاب جنبا الى جنب 
مــــع القوات العراقيــــة فضال عن 
تدريب وتأهيل االخيرة مبا ميكنها 
من تسلم امللف االمني بشكل كامل 

مع نهاية العام املقبل.
 وقــــد حضر نائــــب الرئيس 
األميركي جو بايدن للمشاركة في 
االحتفال فضال عن إجراء مباحثات 
مع قادة الكتل السياسية العراقية 
بشأن تشــــكيل احلكومة اجلديدة 
والتباحث مع املسؤولني العراقيني 
بخصوص ســــير تنفيذ االتفاقية 

األمنية.
وقد برزت توقعات بأن تكون 
فكرة اتفاق قائمتي دولة القانون 
بزعامة نوري املالكي و»العراقية« 
بزعامــــة ايــــاد عالوي لتشــــكيل 
احلكومة املقبلة العراقية، محور 
مباحثات بايدن، على ماقال النائب 
عزة الشابندر، في اتصال هاتفي 

مع وكالة األنباء األملانية معتقدا 
أن بايدن سيعاود طرح الفكرة 
»رغم ادراكنا أن اجلانب األميركي 
ليس له نفس طويل في موضوع 
حسم تشــــكيل احلكومة حيث 
يطرح مشروع وسرعان مايذهب 
ملشروع اخر دون متابعة النتائج 

املتحققة من املشروع األول«.
من جهتها نفت كتلة »القائمة 
العراقيــــة« أمــــس األنباء التي 
حتدثت عن وجود اتفاق لتقاسم 
فترة رئاسة احلكومة بني زعيمها 
إياد عالوي والقيادي في االئتالف 
الوطنــــي العراقي نائب رئيس 

اجلمهوريه عادل عبد املهدي.
وقال املتحدث باسم الكتله 
حيدر املال في مؤمتر صحافي 
عقده في مجلس النواب ببغداد 
أمس إن »األنباء التي تناقلتها 
بعض وســـائل اإلعالم بشأن 
وجود اتفاق بني زعيم القائمة 
العراقية اياد عالوي والقيادي 
في املجلـــس األعلى عادل عبد 
املهدي لتقاسم منصب رئاسة 
الوزراء عارية عـــن الصحة« 
مشددا على تصميم »العراقية« 
على عـــدم التنازل عما وصفه 
الدستوري في تشكيل  بحقها 

احلكومة.

المالكي يؤكد أن العراق سيد ومستقل ويملك قراره.. ومعلومات عن وساطة أميركية جديدة لتقاسم السلطة بينه وبين عالوي
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