
الخميس
2  سبتمبر 2010

العربية44
والعالمية

صنعاء ـ يو.بي.آي: أملح الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح امس 
االول الى عزوفه عن ترشيح نفسه النتخابات رئاسية قادمة وأكد أن 

صندوق االقتراع هو احلكم ملن يريد الوصول الى سدة الرئاسة.
وقال صالح خالل لقاء مع من يوصفون برموز ثورتي ســـبتمبر 
واكتوبر »احلكم بيد الشـــعب ومن أراد أن يصل إلى كرسي احلكم أو 
السلطة فعليه أن يتجه دون إحداث أزمات أو صراعات نحو صندوق 

االقتراع في إطار العمل املؤسسي«.

وأضاف »في اإلطار املؤسســـي ال بأس نتحـــاور نتفاهم نتنافس 
علـــى من يقدم األفضل لهـــذا الوطن فالتنافس واحلـــوار جميل وال 
دميوقراطيـــة بدون برامج البد أن يكون هناك برامج وكل واحد يقدم 

نفسه للشعب«.
ويحكـــم الرئيس صالح اليمن منذ 17 يوليو 1978 وتنتهي واليته 
الرئاسية اخلامسة في منتصف عام 2013 غير ان تعديالت دستوريه 

ستجري خالل الشهر املقبل قد تخوله للترشح لرئاستني قادمتني.

الرئيس اليمني يلمح إلى عزوفه عن الترشيح للرئاسة 

عملية »حرية العراق« انتهت.. وقيادة ما تبقى من القوات األميركية تنتقل ألوستن
أوباما دعا إلى طي الصفحة وتحدث عن ثمن باهظ تجاوز تريليون دوالر

 الحرب األميركية في العراق وضعت أوزارها 
وآثارها النفسية تالحق الجنود العائدين 

 واشنطنـ  أ.ف.پ: على الرغم من طي صفحة 
في تاريخ اجليش االميركـــي باعالن الرئيس 
االميركي باراك اوباما انتهـــاء مهامه القتالية 
في العراق، مازالت احلرب مستعرة في اذهان 

بعض احملاربني القدامى.
للوهلة االولى، تبـــدو اجلروح التي اليزال 
يعاني منها هؤالء اجلنود غير ظاهرة للعيان، 
فهي اعمق ودفينة وتطول اجلوانب النفسية.

وكان اللفتنانـــت مايك ماك مايكل على منت 
الية مصفحة عندما انفجرت بها قنبلة موضوعة 
على جانب الطريق، ما تسبب بفقدانه الوعي 

على الفور.
منذ تلك احلادثة، اليزال يعاني ضمورا في 
الذاكرة وينتابه شعور حاد بالقلق: صدمة دماغية 

تترافق مع اضطرابات ما بعد الصدمة.
واليزال مئات املقاتلني السابقني يعانون من 
هذه املشـــاكل التي تشكل حتديا اقتصاديا من 
حيث تكاليف االستشـــفاء ومصاريف السكن 

وغيرها، اضافة الى اجلانب الطبي البحت.
ولدى عودته الى مدينة رالي عاصمة والية 
كاروالينا الشمالية في يناير 2005 بعد اسبوعني 
على احلادث، بدا املالزم ماك مايكل سليما، لكن 
زوجته احتاجت الـــى فترة قصيرة لتدرك ان 

زوجها يعاني من الم داخلي.
وقالت جاكي، زوجة اللفتنانت مايكل لفرانس 
برس »قبل ذهابه الى العراق، كان مفعما باحلياة 
ويتحدث الى اجلميع، كان ال يتأثر بالضغوط 
النفســـية، لكنه عاد ال ادري كيـــف اعبر، لقد 

تغير«.
واضافت ان املالزم اصبح اكثر بعدا عن اطفاله 

وبات يظهر نوبات غضب وهلوسة.
 وعالوة عن ذلك، بدت عند ماك مايكل عوارض 

اكثر اعاقة حلياته: فقد صار اللفتنانت االميركي 
يتـــوه في الطرقات التي كان يحفظها عن ظهر 
قلب ويشعر بدوار متكرر، ويعاني من صعوبات 

في القراءة او قيادة السيارة.
وقال ماك مايكل لفرانس برس ان »االمر مقلق 

للغاية في كثير من االحيان، انسى اين انا«.
وقد وصف له االطباء في العراق ادوية، لكن 
بدال من ان تشفيه، فاقمت حالته وجعلت منه 
شخصا انطوائيا وبذلك دخلت حياته منعطفا 
خطيرا، ففي نوبة غضب، خرب منزله وادخل 
الى مركز للمعاجلة النفســـية، ثم مت تسريحه 

من اخلدمة وهجر زوجته لفترة قصيرة.
وقـــال »كان ذلك محبطا، لم اعد اســـتطيع 

استرجاع )مايك القدمي(«.
وحتول اجلندي السابق الى االعمال االدارية 
على امل االستفادة من مخصصات مصابي احلرب، 
لكنه مـــا لبث ان تاه في دهاليز البيروقراطية 

االدارية.
وانتظر حتى مارس 2008 حني ادالء زوجته 
بافادتها امـــام جلنة تابعة ملجلس الشـــيوخ 
االميركي لتســـلك االمور مســـار احلل، حيث 
مت اخيرا االعتـــراف باصابته من جانب وزارة 

احملاربني القدامى.
بدورها اظهرت وزارة الدفاع االميركية تلكؤا 
قبل املباشـــرة مبعاجلة هذا املوضوع قبل ان 
ترسل مئات االطباء النفسيني الى ارض املعركة 
في مناطق القتال وبدأوا مبتابعة االكتشافات 

في هذا املجال.
حاليا، مايك ماك مايـــكل يعيد بناء حياته 
اذ يتحدث عـــن عودته الى التقرب من اوالده، 
وشفائه من مشاكله الصحية والزيادة في وتيرة 

خروجه من املنزل.

)ا.پ( وزير الدفاع األميركي روبرت غيتس يسلم شهادة القلب القرمزي ألحد العسكريني األميركيني في العراق أمس 

اخلارج، وإعادة ماليني األميركيني 
الذين فقدوا وظائفهم إليها.

 وفي إشارة الى انتقال التركيز 
االميركي من العراق الى افغانستان 
في املرحلة املقبلة أكد أن خفض حجم 
القوات األميركية في أفغانســــتان 
سيبدأ كما هو مخطط له في يوليو 

عام 2011.
وأوضح الرئيس األميركي أنه مت 
خالل الـ 19 شهرا املاضية قتل 12 من 
قادة القاعدة، وقتل أو أسر مئات ممن 
وصفهم باملتطرفني من حلفاء القاعدة 
فــــي العالم، وســــنعمل للحيلولة 
دون أن تصبح أفغانستان قاعدة 
لإلرهابيني مرة أخرى، وقد أمرت 
بنشر قوات إضافية في أفغانستان 

حملاربة حركة »طالبان« هناك.
وعقب ساعات من خطاب أوباما، 
وصل وزير الدفاع األميركي »روبرت 

غيتس« إلى العراق.
 وقالت شــــبكة »إن بي ســــي« 
األميركية ان غيتس جاء ليحضر 
احتفاال في العاصمة بغداد قام فيه 
اجلنرال »رميوند أوديرنو« بتسليم 
قيادة القوات األميركية في العراق 
إلى القائد اجلديد الليفتنانت جنرال 

»لويد أوسنت«.
وكــــرر غيتس خــــالل لقاء مع 
الضباط واجلنود في قاعدة االسد 
اجلوية، غرب بغداد، ما قاله اوباما 
بأن صفحــــة احلرب فــــي العراق 

اصبحت في حكم املطوية.
وردا علــــى ســــؤال مــــن احد 
الصحافيني الذيــــن يرافقونه عما 
اذا كانت الواليات املتحدة ال تزال 
في حالــــة حرب في العراق، اجاب 
غيتس »اقول اننا لم نعد في حالة 
حرب«. واوضح »بالتالي، اقول اننا 
دخلنا املرحلة النهائية من التزاماتنا 

في العراق«.

العراقية قال »أدرك أن قضية احلرب 
العراقيــــة كانت مثار خالف داخل 
بالدنا، وألن الوقت حان لقلب هذه 
الصفحة املشــــرقة، فإنني حتدثت 
مع الرئيس السابق جورج بوش، 
وقــــد كنت أنا وهو على خالف في 
الرأي بشأن هذه احلرب منذ بدايتها، 
ومثلما قلت فهناك وطنيون منهم من 
أيد ومن عارض هذه احلرب، ونحن 
متحدون في أملنا بأن يكون هناك 

مستقبل أفضل للعراق«.
وقال إنه مت إنفاق تريليون دوالر 
على حرب العراق، حيث كان يتم 
متويل ذلك باالقتراض من اخلارج 
مــــا أدى الى حدوث عجز كبير في 
امليزانية ولذلك فإنه يتعني علينا 
معاجلة التحديات في الداخل بنفس 
حس املسؤولية التي أظهرها جنودنا 
في اخلارج، واســــتعادة اقتصادنا 
لعافيته وإنهاء اعتمادنا على بترول 

العراق من هجمات إرهابية، إال أن 
احلوادث األمنية اقتربت من أدنى 
مستوى لها منذ بداية احلرب. داعيا 
»الزعمــــاء العراقيني إلى التعجيل 
بتشكيل حكومة ذات متثيل شامل 
وعادل، وتكون مسؤولة أمام الشعب 
العراقي، وعندما يتم تشكيلها، فإن 
العراقيني ســــيكونون ـ بال شك ـ 

شريكا قويا ألميركا«.
 وعــــن االختالف حول احلرب 

واشــــنطن ـ وكاالت: بعد سبع 
سنوات على حرب كلفت امليزانية 
االميركية أكثر من تريليون دوالر، 
أعلن الرئيس بــــاراك أوباما نهاية 
العــــراق«، وتولي  عملية »حرية 
الشــــعب العراقــــي املســــؤوليات 
إنهاء  لبلــــده، وقــــال:»إن  األمنية 
املهمات القتالية جاء بعد أن التزم 
مع الشــــعب األميركــــي بذلك حني 
ترشح للرئاسة«. وأضاف أوباما ـ 
في خطاب مباشر وجهه إلى الشعب 
األميركي من املكتب البيضاوي فجر 
أمس مبناسبة إنهاء املهمات القتالية 
للقوات األميركية في العراق: »أعلن 
هذه الليلة أن املهمات القتالية في 
العراق قد انتهت، وأن عملية »حرية 
العراق« قد انتهت، وأن الشــــعب 
العراقي قد تولى اآلن مســــؤولية 

األمن لبلدهم«.
وتابع: »لقد كان هذا التزامي مع 
الشعب األميركي كمرشح لتولي هذا 
املنصب، ولقد أعلنت في شهر فبراير 
املاضي عن مخطط يسمح بسحب 
وحداتنا املقاتلة خارج العراق، في 
حني نضاعف جهودنا لتعزيز القوات 
األمنيــــة العراقية، ودعم حكومته 
وشعبه، فهذا ما قمنا به، لقد سحبنا 
قرابة 100 ألف جندي من العراق، 
وأغلقنا أو حولنا املئات من القواعد 
للعراقيني، ونقلنا املاليني من قطع 

السالح خارج العراق«.
وأضاف: »لقد أرســــلنا شبابنا 
وشاباتنا للقيام بتضحيات هائلة 
بالعــــراق، وصرفنا موارد ضخمة 
في اخلارج في وقت كنا في الوطن 

نعيش شحا في امليزانية«.
وأكد الرئيس األميركي أن لدى 
العراق الفرصة خللق مصير جديد 
رغم بقاء التحديات وبخصوص هذه 
التحديات قال »رغم استمرار معاناة 

خامنئي يؤيد إلغاء الدعم للطاقة والمواد األساسية

السجن المؤبد لمساعد بن الدن

متغيرات وثوابت عملية السالم بين أوباما وبوش

فضيحة جديدة في الجيش التركي: رئاسة األركان
كانت تعرف مسبقًا بعملية إرهابية قتلت 7 جنود

عواصم ـ وكاالت: أكد املرشـــد األعلى للثورة 
اإلسالمية آية اهلل علي خامنئي دعمه ملشروع الغاء 
الدعم املالي احلكومي للطاقة واملواد األساســـية 
الذي يثير قلق جزء من احملافظني، حسبما ذكرت 
الصحف أمس األول. وقالت وكالة األنباء اإليرانية 
الرسمية ان خامنئي طلب من احلكومة خالل لقاء 
مـــع الرئيس محمود احمدي جناد مســـاء األحد 
املاضي ان »تطبق بجدية خطة الغاء الدعم املالي«. 
الذي تنوي القيام به تدريجيا. وتفيد التقديرات 
الرسمية ان هذا الدعم يكلف ميزانية الدولة 100 

مليار دوالر سنويا.
ويفترض ان يطال هـــذا اإلجراء الطاقة أوال ـ 
الوقود والغازـ  الذي تدعمه بشكل كبير احلكومة 
التي لم توضح حجم زيادة األسعار وال ما اذا كنت 

ستتم تدريجيا.
لكن عددا من مسؤولي التيار احملافظ في األشهر 
األخيـــرة عبروا عن قلقهم من نتائج هذا اإلجراء 

على اقتصاد يعاني أصال من تضخم كبير وأجواء 
اجتماعية متوترة مع ارتفاع البطالة.

وحـــاول مجلس الشـــورى تأخير واحلد من 
تطبيق اإلجراء باعتراضه على ســـعي احلكومة 
الى ان تقرر وحدها إعادة توزيع الدعم من األموال 
التي يتم توفيرها، في شـــكل مساعدات مباشرة 
للطبقات األكثر فقرا. في غضون ذلك، أكد رئيس 
الـــوزراء البريطاني األســـبق »توني بلير« على 
ضرورة االستعداد ملواجهة إيران عسكريا إذا لزم 
األمر، وذلك في حال استمرارها في تطوير أسلحة 
نووية. وأعرب بلير عـــن اعتقاده ـ في تصريح 
خاص لراديو )بي.بي.ســـي( أمـــسـ  بأن امتالك 
إيران قدرات على تطوير أسلحة نووية يعد أمرا 

غير مقبول على اإلطالق.
وشـــدد على أنه ليس هناك خيـــار آخر غير 
التدخل العســـكري في حال اســـتمرار إيران في 

تطوير أسلحة نووية.

 واشنطن ـ وكاالت: تنطلق في واشنطن اليوم مفاوضات السالم 
املباشرة بني اسرائيل والسلطة الفلسطينية بعد توقف دام نحو عامني 
برعايـــة الواليات املتحدة التي أبدت امال في التوصل الى حل للنزاع 

املستمر منذ 62 عاما.
وستبدأ املفاوضات رسميا في جلسة مغلقة جتمع رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
بحضور وزيـــرة اخلارجية األميركية هيـــالري كلينتون واملبعوث 
األميركي للشـــرق األوسط جورج ميتشيل وتوني بلير ممثال للجنة 

الرباعية الدولية للسالم.
وقبيل انطالق املفاوضات املباشرة، اقترح الرئيس املصري حسني 
مبارك على الطرفني الفلســـطيني واإلسرائيلي اتخاذ خطوات عملية 
للتدليل على جديتهما في السعي إلى التوصل التفاق سالم، مقترحا 
من بني خطوات أخرى نشر قوات دولية ملدة يتفق عليها بني األطراف 

إلعادة بناء الثقة واإلحساس باألمن بني اجلانبني. 
وقال الرئيس حســـني مبارك، في مقال لـــه بصحيفة »نيويورك 
تاميز«، ان عشر سنوات مرت منذ آخر مرة اقترب فيها الفلسطينيون 
واإلســـرائيليون من التوصل إلى اتفاق سالم دائم في طابا في يناير 
عام 2001، مشيرا إلى أنه خالل مشوار خدمته في القوات اجلوية شهد 

اآلثار املأساوية للحرب بني إسرائيل والعرب.
وأضاف أنه بعد نحو عامني من توقف املفاوضات املباشرة »فإننا 

نفتح اآلن فصال جديدا في هذا التاريخ الطويل«.
وتابع الرئيس مبارك بأن الكثيرين يزعمون أن هذه اجلولة اجلديدة 

من املفاوضات املباشرة، محكوم عليها بالفشل مسبقا مثل غيرها.
من جانبه، أكد وزير الدفاع اإلســـرائيلي ايهود باراك أن إسرائيل 
مستعدة للتخلي عن أجزاء من مدينة القدس احملتلة للفلسطينيني في 
إطار اتفاق ســـالم. وأضاف باراك، في مقابلة مع صحيفة »هآرتس«، 
ان تقسيم القدس التي تقع في قلب الصراع بني بالده والفلسطينيني 

سيشمل »نظاما خاصا« إلدارة املواقع املقدسة باملدينة. 
وقال باراك الذي مهد للقمة التي ترعاها الواليات املتحدة »ستكون 
القدس الغربية و12 حيا يهوديا يقطن فيها 200 ألف لنا، وســـتكون 

األحياء العربية حيث يعيش نحو ربع مليون فلسطيني لهم«.
وأضاف »ســـيطبق نظام خاص وترتيبات متفق عليها في احلي 

القدمي وجبل الزيتون ومدينة داود«.
وأوضح باراك أيضا أن أي اتفاق سيشـــمل نقـــل مواقع يهودية 
منعزلة في الضفة الغربية إلى داخل إسرائيل التي ستحتفظ بالكتل 

االستيطانية الكبرى.
وأضاف أن أي اتفاق يجب أن يضمن أيضا أمن اسرائيل، مبا في ذلك 
وجود على طول وادي األردن عند احلدود الشرقية للضفة الغربية، 

إلى جانب »ترتيبات تكنولوجية«.
ونأت الواليات املتحدة بنفسها عن احتمال الفشل املتوقع للمفاوضات 
عندما  اعلن موفدها اخلاص الى الشرق االوسط ميتشل انه سيكون 
لواشـــنطن »وجود فعال وداعم« خالل املفاوضات ليلقي باملسؤولية 

عن نتائجها على الطرفني املعنيني.
وقال ميتشل ان ملف املفاوضات يشكل »اولوية كبرى« للرئيس 
اوباما مضيفا انه بعد 20 شهرا من انقطاع احلوار املباشر و62 عاما من 
النزاع الذي تخلله فشل مدو للمفاوضات مرات عدة، تعتقد الواليات 

املتحدة ان هناك امال اليوم في التوصل الى حل اقامة الدولتني.
 وقال انه احتمال »واقعي«، معترفا في الوقت نفسه بان »كثيرين 

لديهم رأي مخالف لذلك«. وتضع واشنطن مهلة عام للمفاوضات. 
وقد مهدت وزيرة اخلارجية االميركية هيالري كلينتون النطالق 
املفاوضات باجراء محادثـــات امس االول مع نظيريها االردني ناصر 
جودة واملصري احمد ابوالغيط وممثل اللجنة الرباعية لعملية السالم 
في الشرق االوسط )الواليات املتحدة واالحتاد االوروبي وروسيا واالمم 

املتحدة( توني بلير.  كما التقت نتنياهو وعباس كال على حدة.

ـ رويترز: أصدرت  نيويورك 
محكمة اميركية امس االول حكما 
بالسجن مدى احلياة على رجل 
متهم بانه مســــاعد سابق لزعيم 
تنظيم القاعدة اســــامة بن الدن 
لطعنه حارسا في عينه مبشط حاد 
اثناء انتظاره محاكمة بتهم التآمر 

مع القاعدة لقتل اميركيني.
وأقر ممدوح محمود سالم )52 
عاما( في عــــام 2002 بأنه مذنب 
في الشــــروع في القتــــل والتآمر 

لقتل مســــؤول احتــــادي. وحكم 
على ســــالم بالسجن 32 عاما في 
2004 لكن القضيــــة اعيدت الى 
القاضيــــة اجلزائيــــة االميركية 
ديبورا باتس الصدار حكم جديد 
بعد ان قضت محكمة استئناف بان 
القاضية أخفقت في اخذ عوامل 
متصلة باالرهاب فــــي االعتبار. 
ويقــــول ممثلو ادعاء ان ســــالم 
كان من مؤسسي تنظيم القاعدة 
وأصدر فتــــاوى دينية لنب الدن 

وأدار معسكرات تدريب ومنازل 
امنة في باكســــتان وافغانستان. 
والهجوم على املســــؤول لويس 
بيبي وقع في العام 2000 عندما 
كان سالم واربعة اخرون معتقلني 
في اصالحية فــــي مانهاتن اثناء 
انتظارهم محاكمة عن التخطيط 
لهجمات علــــى اميركيني مبا في 
ذلك تفجير السفارتني االميركيتني 
في كينيا وتنزانيا في اغسطس 

واشنطنـ  رويترز: فيما تطلق 1998.
واشنطن مفاوضات السالم املباشرة 
اليوم بني اســــرائيل والســــلطة 
الفلســــطينية، يتبادر الى الذهن 
تســــاؤل عما اذا كان اليوم اشبه 

بالبارحة بالنسبة للمفاوضات!
الذي  الشــــخصي  فالضغــــط 
الرئيس االميركي باراك  ميارسه 
اوباما الستئناف احملادثات املباشرة 
يعيد األذهان بقوة للماضي: فسلفه 
جورج بوش فعل الشــــيء نفسه 
تقريبا فــــي انابوليس مبيريالند 
عام 2007 لكن آماله املبكرة انهارت 

بقوة.
والهدف مــــن اللقاء اليوم بني 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي 
بنيامني نتنياهو هو نفسه هدف 
اجلولة االخيرة من احملادثات التي 
توســــطت فيها الواليات املتحدة 
في انابوليس: اتفاق القامة دولة 
فلسطينية دميوقراطية تعيش في 

سالم الى جانب اسرائيل.
لكــــن في حني تبــــدو العملية 
متشابهة توجد عدة عوامل رئيسية 

جديدة ابتداء من اوباما نفسه. 
1- ماذا تغير بالنسبة للواليات 

املتحدة؟

االختالف األكبر يتمثل في أوباما 
الذي قال في مستهل رئاسته إن 
سالم الشرق األوسط ميثل أولوية 
رئيسية في سياسته اخلارجية.

ورغم أن الرئيسني اجلمهوري 
جورج بوش والدميوقراطي بيل 
كلينتون قامــــا ايضا مبحاولتني 
جلمع االسرائيليني والفلسطينيني 
على مائدة التفاوض جاءت هاتان 
انتهــــاء فترة  احملاولتــــان قبيل 
الرئاسة الثانية لكل منهما أي في 
توقيت يجنبهما اخلطر في حالة 
حدوث رد فعل سياســــي عنيف 

في الداخل.
أما اوباما فيجازف كثيرا بتبني 
التجديد  القضية قبيل انتخابات 
النصفــــي للكونغرس املقررة في 
نوفمبر وحملته احملتملة خلوض 
انتخابات الرئاســــة عام 2012 في 
مواجهة معارضة جمهورية نشطة 

داعمة بقوة إلسرائيل.
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للفلسطينيني؟
الفلسطينيني في  مثل عباس 
مؤمتر انابوليس عام 2007 وهو 
وجه مألوف في مفاوضات السالم. 
لكنه يصل الى واشنطن هذه املرة 

اضعف سياسيا.

 فــــي ظــــل افتقــــار ســــلطته 
الفلســــطينية للســــيولة وسعي 
حركة فتح التي يرأسها لالحتفاظ 
بنفوذها أمام حماس التي تسيطر 

على غزة منذ 2007.
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السرائيل؟
يأتــــي نتنياهو الى احملادثات 
بصورة رجــــل قوي خلفا اليهود 
الــــذي كان حاضرا في  اوملــــرت 
انابوليــــس، ويــــرأس نتنياهو 
ائتالفا ميينيا يدعم حق اسرائيل 
في توسيع املستوطنات اليهودية 
على اراضي الضفة الغربية التي 

احتلتها في حرب عام 1967. 
لكن قضية املستوطنات محفوفة 
باملخاطر بالنسبة لنتنياهو الذي 
تراجعت عالقته بالواليات املتحدة 
بشدة هذا العام وسط خالف على 

خطط االستيطان املستقبلية.
لكن ما لم يتغير بحسب محللني 
ديبلوماســــيني هــــو ان الصراع 
الذي  الفلسطيني  ـ  االســــرائيلي 
حتركه عقود من الشك اليزال كما 
هو ومن غيــــر الواضح ان كانت 
ضغوط اوباما ستكفي للتغلب على 
العقبات السياسية التي تواجه كال 

من نتنياهو وعباس.

اسطنبول ـ كونا: كشفت صحيفة تركية عن 
فضيحة جديدة في صفوف اجليش مدعية بأن 
رئاســــة األركان كانت على علم مســــبق بإحدى 
العمليات االرهابية التي قتل فيها سبعة جنود 
أتراك على أيدي املتمردين األكراد لكنها امتنعت 

عن ارسال أي حتذير الى املخفر بهذا الشأن.
وحتدثت صحيفة »ستار« اليومية عن االعتداء 
اإلرهابي الذي وقع قبل شهر على أيدي عناصر 
من حزب العمال الكردســــتاني وقتل فيه سبعة 
جنود أتراك في منطقة »هان تبه« الواقعة بإقليم 
»حكاري« جنوب شرق تركيا. وكشفت الصحيفة 
عن التناقض الكبير بني تصريحات رئاسة األركان 
املتعلقة بهذا االعتداء وبني األدلة حينما ادعت وقتها 
ان طائرات الهيرون بدأت بالتقاط الصور ومتريرها 

بعد مرور نصف ساعة على االشتباكات.
وأضافــــت الصحيفــــة »إال ان األدلة تؤكد ان 
الطائرات كانت تلتقط الصور قبل نصف ساعة 
من االشتباكات ورغم ذلك لم يتم ارسال أي حتذير 

الى املخفر في موقع »هان تبه« ألخذ الحتياطات 
والتعامل املبكر مع اإلرهابيني«.

وقالت الصحيفة انه بينما تدعي رئاسة األركان 
ان االشتباكات بدأت في متام الساعة الـ 1.45 فان 
الفحص الفني الذي أجري على الصور امللتقطة 
مــــن طائرات الهيرون أكد ان االشــــتباكات بدأت 
في متام الســــاعة 3.39 اي قبــــل وقوع االعتداء 

بنصف ساعة.
وقالــــت الصحيفة ان الصور امللتقطة ترصد 
حترك اإلرهابيني ببطء في اجتاه مواقعهم التي 
ســــيهاجمون منها اجلنود األتــــراك الذين كانوا 
يتجمعــــون في نقطــــة معينة ومكشــــوفة امام 

املخفر.
وطبقا للصحيفة فإن املتمردين األكراد باغتوا 
اجلنود في البدايــــة بإلقائهم قنبلة يدوية، لكن 
الضربة القاضية كانت عندما توجه اجلنود الى 
املتاريس االحتياطية لالختباء فيها فكان املتمردون 

قد سبقوهم اليها ليردوهم قتلى.

بلير يؤيد ضرب إيران في حال استمرارها في تطوير األسلحة النووية

مبارك يقترح نشر قوات دولية بالضفة لبناء الثقة
وباراك يعرض »أجزاء« من القدس على الفلسطينيين

قبيل انطالق المفاوضات المباشرة بساعات

)ا.ف.پ( فلسطينيون من قرية بورين يجمعون حطام األشجار التي اقتلعها مستوطنون اسرائيليون في الضفة امس 


