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عراب اإلفك طارق عزيز

س���يدني � د.ب.أ: اقتربت رئيس���ة الوزراء األسترالية جوليا جيالرد 
امس خطوة أخرى نحو السيطرة على 76 مقعدا برملانيا وهي األغلبية 
الالزمة حلل األزمة التي نتجت عن االنتخابات البرملانية الشهر املاضي، 

ومتكني حزب العمال من تشكيل احلكومة.
وحصل حزب العمال على 72 من إجمالي 150 مقعدا برملانيا مقابل 73 
للمحافظ���ني بقيادة توني أبوت بينما اقتصر نصيب حزب اخلضر على 

مقعد واحد وشغل املستقلون أربعة مقاعد.

وأعلن أحد النواب املستقلني، وهو أندرو ويلكي، امس انضمامه حلزب 
العمال، بعد يوم واحد من دخول حزب اخلضر في حتالف رس���مي مع 
العمال أيضا. ومع ذلك تظل أول سيدة تتولى رئاسة الوزراء في استراليا 
ف���ي حاجة ملقعدين آخرين للوصول إلى األغلبية البرملانية املطلقة، في 
حني مازال ثالثة مستقلني آخرين يفكرون في اخليارات املتاحة أمامهم.

وبينما يظل خيار تشكيل حكومة أقلية هو األرجح، إال أنه من احملتمل 
أن يصل األمر إلجراء انتخابات برملانية جديدة إلنهاء األزمة.

حزب العمال األسترالي يقترب خطوة أخرى من تشكيل الحكومة

عّراب اإلفك مازال مدخنًا شرهًا يستهلك 3 علب سجائر يوميًا

عائلة طارق عزيز زارته في سجن الكاظمية: يفقد القدرة على الحركة والكالم
عمان : حذرت عائلة نائب رئيس الوزراء العراقي السابق عراب االفك طارق 
عزيز من تدهور حالته الصحية في سجن الكاظمية في بغداد، وطالبت - حسب 
ماجاء في »إيالف« - بتوفير الرعاية الطبية له في احد املستشفيات العراقية.

وقال زياد النجل األكبر لطارق عزيز لصحيفة »احلياة« ان أمه وأخته زينب 
زارتا والده في الس����جن، اخلميس )قبل املاضي( نحو ساعتني ونصف الساعة، 
موضحا أن الزيارة مقررة في العادة من الثامنة صباحا وحتى الثانية عش����رة 
ظه����را، لكن إجراءات التفتيش والدخول جتعلها ال تتجاوز الس����اعتني ونصف 
الس����اعة. وامتدح زياد عزيز معاملة العراقيني لوال����ده، مؤكدا أنها »أفضل من 
معاملة األميركان«. لكنه اعتبر أن الرعاية الصحية تنقصها، خصوصا ملريض 
مث����ل والده. وأضاف: »طلبنا أن ينقل الى مستش����فى عراق����ي للعالج منذ يوم 
اجلمعة ولكن شيئا لم يحدث«. ويعيش طارق عزيز في زنزانة مع شخص آخر 
ليس من زمالئه في النظام الس����ابق.  وتؤكد عائلة عراب اإلفك طارق عزيز أنه 
مازال مدخنا ش����رها يدخن ثالث علب سجائر يوميا، وان إدارة السجن سمحت 
ل����ه باقتناء والعة، على الرغم من منعها، حت����ى يخفف التدخني ألنه من دونها 

سيضطر الى إشعال سيجارة من أخرى.
ونقل زياد عن أمه قولها، إن اللقاء جرى في باحة السجن حيث أحضر طارق 
عزيز مبس����اعدة اثنني من حراس السجن، وأجلس على كرسي بالستيكي، فيما 
جلست زوجته وابنته على األرض، وشاركهما الزيارة سائقه السابق وعدد من 
املوظفني الذين عملوا حتت إمرته قب����ل احلرب. وقال زياد: »قدرته على الكالم 
واحلركة شبه معدومة. ال ميكن فهم 90% من كالمه. مخارج احلروف غير واضحة، 

ما اضطر زواره للتفاهم بالكتابة على الورق«.
من جهته، اكد محامي عزيز أمس االول ان أس����رته متكنت من زيارته للمرة 
الثانية في س����جنه في بغداد. وقال بديع عارف عزت ان »زوجته وابنته زارتاه 
في سجن الكاظمية شمال بغداد اجلمعة املاضي وللمرة الثانية لالطمئنان على 

صحته التي باتت تتدهور بشكل كبير في اآلونة األخيرة«.
وأوضح انه »رغم ان يوم اجلمعة غير مخصص للزيارات اال انه سمح لهما 
بزيارته حيث دام اللقاء نحو ساعتني ونصف الساعة«. وأضاف بديع ان »عزيز 
لم يعد قادرا على املش����ي ويتحدث بصعوبة«، مش����يرا الى انه »سبق وتعرض 

لثالث جلطات في الدماغ أثرت على عملية النطق«.
وتابع ان »عزيز يعاني من امراض عديدة كالس����كري وضغط الدم وجيوب 
انفية ومش����اكل في املعدة«، مشيرا الى ان »هذه الزيارات تتم بتسهيل من وزير 
العدل العراقي ووكيل����ه اللذين يقدران وضع عزيز الصحي ويتعامالن مع هذا 
املوضوع بكل مهنية وحيادية«. وأش����ار بديع الى ان »احملكمة اجلنائية العليا 
في العراق أجلت اليوم أمس األول اجللسة املخصصة لنطق احلكم بحق عزيز 
وعدد آخر من املعتقلني في قضية األحزاب الدينية«، مرجحا ان يكون »الوضع 
الصحي لعزيز احد أس����باب ذلك«. وسبق لزوجة عزيز وابنته اللتني تعيشان 
في األردن مع باقي أفراد أسرته منذ احلرب األميركية في العراق عام 2003، ان 
زارتاه في سجن الكاظمية في 30 يوليو املاضي. ونقل عزيز في 13 يوليو املاضي 

من معتقل كروبر األميركي الى سجن الكاظمية.
وكان عراب اإلفك طارق عزيز )74 عاما(، املسيحي الوحيد في دائرة املقربني 
من املقبور صدام حس����ني قد سلم نفس����ه الى القوات األميركية في نهاية ابريل 

2003. وقد طالبت عائلته اكثر من مرة باطالق سراحه ألسباب صحية.

باكستانيون نازحون عائدون إلى منازلهم في شيكاربور أمس               )أ.ف.پ(

األمم المتحدة: المساعدات اإلنسانية لضحايا الفيضانات تتباطأ وماليين المنكوبين مهددون بالموت

دعوة أممية للتحقيق مع أصحاب أراض باكستانيين
حّولوا مجاري السيول باتجاه قرى غير محمية

ثاتا )باكستان( � أ.ف.پ � أ.ش.أ: 
دعا س����فير باكس����تان لدى األمم 
املتحدة عبداهلل حسني هارون إلى 
إجراء حتقيق في مزاعم تفيد بأن 
مالك أراض في بالده حولوا مجرى 
الفيضانات  الناجمة عن  السيول 
باجتاه قرى غي����ر محمية إلنقاذ 
احملاصيل الزراعية في أراضيهم.

وقال هارون في تصريح لراديو 
هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي 
س����ي( إن ثمة أدلة دامغة على أن 
هؤالء املالك سمحوا بتفجير السدود 
كي تتدفق املياه بعيدا عن أراضيهم. 
الى ذلك، حذرت األمم املتحدة أمس 
من ان املساعدة الدولية لضحايا 
الفيضانات التي التزال تغمر قسما 
من باكس����تان تتباطأ فيما دخلت 
األزمة اإلنسانية مرحلة حساسة 
جتعل من ماليني املنكوبني مهددين 
باملوت. وبعد أكثر من شهر على 
هطول األمطار املوسمية الغزيرة 
التي غمرت أكثر من 20% من اراضي 
بلد يعد نحو 170 مليون نس����مة، 
بدأت املياه تنحس����ر من الشمال 
والوسط وبالتراجع في وادي السند 

جنوبا املنطقة األكثر تضررا.
لكن مع 18 مليون شخص تأثروا 
بالفيضانات بينهم ثمانية ماليني 
بحاجة الى مساعدة إنسانية عاجلة 
و4.8 ماليني دون مأوى فان »األزمة 
اإلنس����انية لم تنته بعد ودخلت 
مرحلة حساسة« حسب ما حذرت 
تامي هاسلفيلد التي تتولى رئاسة 
منتدى باكستان اإلنساني، هيئة 

تنسيق املساعدات بني املنظمات 
غير احلكومية الناش����طة في هذا 
البلد. وأضافت »في حال لم نتحرك 
بس����رعة فان أطفاال وأش����خاصا 
تضرروا م����ن هذه الفيضانات قد 
ميوتون«، وقال����ت األمم املتحدة 
ان املساعدات اإلنسانية »تتباطأ 
في حني نكتشف يوما بعد يوم« 
حج����م الكارثة، م����ن جانبه، قال 
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
في األمم املتحدة ان »األموال التي 

تقدم شهدت ركودا« منذ 10 ايام.
وتابع املص����در ان النداء الذي 
وجهته األمم املتحدة في 11اغسطس 
)460 ملي����ون دوالر( لعملياتها 
العاجلة لم يلب س����وى ب� %63.4 
الى هذا اليوم، واحلاجات ضخمة 
وعمليات اإلغاثة تبقى معقدة جدا 
في هذا البلد الذي دمرت الفيضانات 
اآلالف من طرقاته وجسوره وتشرد 

كل يوم عددا من األشخاص.
وقال مانويل بيسلر مدير مكتب 
تنسيق الشؤون اإلنسانية في األمم 
املتحدة »نظرا الى عدد احملتاجني 
فإن حجم هذه العملية اإلنسانية 
غير مسبوق«، ويخشى مسؤولون 
من ان يتح����ول النقص احلاد في 
املواد الغذائية وسوء التغذية اليوم 

الى مجاعة في األشهر املقبلة.
وقالت جوزيت شيران املديرة 
العامة لبرنام����ج األغذية العاملي 
أمس األول ان »األشخاص خسروا 
محاصيلهم وإيراداتهم ما يجعلهم 

عرضة للجوع«.

القاهرة تلغي اجتماعًا كان سيحضره متكي.. بسبب تصريحاته 

نجاد :األعداء ال يريدون تطور العالقات
 بين إيران وكل من السعودية ومصر

المعارضة اإليرانية تتهم »الباسيج« بمهاجمة منزل كروبي
طه���ران � وكاالت: أعلن 
الرئي���س اإليراني محمود 
أحمدي جن���اد امس االول 
ان "األع���داء" ال يريدون ان 
العالقات بني بالده  تتطور 
وكل من السعودية ومصر 
الى مناظرة  مجددا دعوته 
مع الرئيس األميركي باراك 

اوباما.
وق���ال أحمدي جناد في 
مقابلة مع تلفزيون العالم 
أن "األع���داء ال يريدون أن 
تتطور العالقات بني إيران 
والس���عودية وب���ني إيران 

ومصر".
وأضاف "نحن نبذل دائما 
جهودنا )لبناء عالقات جيدة( 
امللك السعودي  ان  واعتقد 
العزيز  عبد اهلل بن عب���د 
يرغب مثل هذه العالقات".

وعب���ر عن أمل���ه بان تتحس���ن العالقات مع 
الس���عودية وقال "ال اعتقد ان األوضاع احلالية 
ستس���تمر". وحول العالقة مع مصر قال أحمدي 
جناد "ليست لدينا مشكلة مع مصر هناك بعض 
األمور الهامشية جدا ال ميكنها التأثير على عالقات 

دولتني كبيرتني ونأمل حل هذه املسائل".
الى ذلك , قالت مصادر مطلعة في اخلارجية 
املصرية إن القاهرة قررت إرجاء اجتماع كان من 
املقرر أن يش���ارك فيه وزير اخلارجية اإليراني 
منوچهر متك���ي االثنني املقبل ، إلى وقت الحق ، 

لم يحدد بعد.
وأوضحت صحيفة "الشرق األوسط" اللندنية 
امس أن سبب اإللغاء هو تصريحات ملتكي هاجم 
فيها قيادات عربية كانت موجودة بالواليات املتحدة 

إليجاد سبيل إلحالل السالم 
في املنطقة ، في إشارة ، على 
ما يبدو ، إلى الزيارة التي 
الرئيس  قام بها لواشنطن 
املص���ري حس���ني مبارك 
والعاهل األردني امللك عبد 
اهلل الثاني ، ورئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس 

)أبو مازن(. 
إلى ذلك ذكر موقع »سهم 
نيوز« املع����ارض أمس ان 
منزل مهدي كروبي املعارض 
االصالحي للرئيس محمود 
احمدي جناد تعرض لهجوم 
ليال من قب����ل عناصر من 

قوات الباسيج.
ان  املوق����ع  واض����اف 
»عناص����ر مش����اغبة م����ن 
الباسيج تتحرك ضمن خطة 
منسقة ومتعمدة بدعم من الشرطة قامت بإلقاء 
حجارة وطالء وكس����ر زجاج املبنى الذي يقيم 
فيه رئيس مجلس الش����ورى السابق االصالحي 

في شمال طهران.
وتابع املوقع ان املعتدين »سرقوا ايضا الكاميرات 
االمنية في املبنى ورددوا شعارات معادية لكروبي 
ومؤيدة ملرشد اجلمهورية االسالمية علي خامنئي«. 
ويأتي الهجوم اثر جتمع عناصر من الباسيج امام 
مبنى كروبي في الليالي الثالث املاضية. واوضح 
املوق����ع ان هذه التظاهرات املتك����ررة ترمي الى 
»ترهيب كروبي ملنعه من املشاركة في تظاهرة 

مبناسبة يوم القدس« اليوم في طهران.
واصبح كروبي منذ عام احدى ش����خصيات 
املعارضة االصالحية للرئيس احمدي جناد منذ 

اعادة انتخابه في يونيو 2009.

الهاشمي: أميركا تعمل على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء العراقيين

واشنطن: التزامنا تجاه العراق سيقوده مدنيون بداًل من القادة العسكريين

قوات أمن عراقية في شوارع بغداد بعد يومني من انتهاء االعمال القتالية االميركية الرسمية           )أ.ف.پ(

بغ����داد � كونا � أ.ش.أ: قالت 
السفارة األميركية في العراق ان 
تخفيض عدد القوات العسكرية 
األميركية ال يعن����ي تخفيض 
االلتزام األميركي جتاه العراق 
بل يعني تغيي����را في طبيعة 
التعهد األميركي من التزام يقوده 
التزام يقوده  الى  العسكريون 

املدنيون.
واك����دت الس����فارة في بيان 
ان »القوة االنتقالية األميركية 
املتبقية في العراق ستستمر في 
دعم قوات األمن العراقية في حني 
تواصل واشنطن تقوية أواصر 
الش����راكة بني الواليات املتحدة 
والعراق ف����ي مجاالت متعددة 
كالتعلي����م والقانون والتجارة 

والتكنولوجيا«.
القوات  واوضحت ان »عدد 
األميركية انخفض الى 50 الف 
جندي أميركي في حني تقلصت 
املعدات العسكرية األميركية في 
العراق م����ن 3.4 ماليني قطعة 
كانت موجودة في يناير 2009 
الى 1.2 مليون قطعة ضرورية 
لدعم القوات العسكرية املتبقية 

في نهاية اغسطس املاضي«.
واشارت السفارة األميركية 
ف����ي بغ����داد ال����ى ان »القوات 
املتبقية ستتش����كل  األميركية 
في ستة ألوية لتقدمي املشورة 
واملساعدة باالضافة الى قوات 

متكني«.
واوضحت ان »نقل املعدات 
الثالثة  الى احد األمكنة  سيتم 

الرئيس العراقي طارق الهاشمي 
أن الواليات املتحدة تعمل على 
تقريب وجهات النظر بني جميع 
الفرقاء العراقيني، والسيما بني 

دولة القانون والعراقية.
الهاشمي في تصريح  وقال 
أورده راديو »س����وا« األميركي 
امس انه استعرض خالل لقائه 
مع نائب الرئيس األميركي جو 
بايدن احلوارات التي جرت بني 
العراقية ودولة القانون، وعدم 
قدرتهما على مناقش����ة العديد 
من امللفات احلاسمة، خصوصا 
فيما يتعلق بالشراكة في اتخاذ 

القرار.
أن بايدن عبر  إلى  وأش����ار 
عن قلق واش����نطن من تأخير 
تشكيل احلكومة وقال »إن اإلعالم 
األميركي بدأ ينتقد اإلدارة بسبب 
إخفاقها في تقريب وجهات النظر 
بني الفرقاء العراقيني، كما أثار 
مخاوفه من التدخل اإليراني في 

الشأن العراقي«.
وأوضح نائب الرئيس العراقي 
أن نظيره األميركي شدد على 
احترام نتائج االنتخابات وأن 
تكون احلكومة القادمة موحدة 
التي قدمها  تليق بالتضحيات 
العراقيون، وأن يكون فيها دور 
فعال للسنة والشيعة واألكراد. 
وأضاف أن باي����دن جدد تعهد 
بالده بالوفاء بالتزاماتها وأنها 
لن تدخر أي جهد من أجل تشكيل 
احلكومة العراقية في املستقبل 

القريب.

وفق ترتي����ب األولوية اما الى 
القوات األميركية احملاربة في 
أفغانس����تان أو العادة تزويد 
املخازن العسكرية األميركية أو 
الى قوات األمن العراقية من اجل 
تأمني امتالكهم احلد االدنى من 
القدرة األساسية التي متكنهم من 

تولي مسؤولية امن بالدهم«.
من جانبه، تعهد قائد القوات 
األميركية اجلدي����د في العراق 
اجلنرال لويد أوس����ن، والتي 
بدأت مهمة جديدة بعنوان »الفجر 
اجلديد«، مبس����اندة العراقيني 

لضمان جناحهم.

ونقل راديو »سوا« األميركي 
عن أوس����ن قول����ه إن قواتنا 
العراق والقوات  املتمركزة في 
العراقية ملتزمة بضمان جناح 
االصدقاء في العراق وسنواصل 
ذلك عبر إظهار التزامنا بالصداقة 
مع العراقيني. الى ذلك، أكد نائب 

سيادة العراق ال تزال بعيدة المنال رغم رحيل القوات األميركية
بغ��داد � أ.ف.پ: يؤكد مس��ؤولون 
عراقي��ون ان بغ��داد حقق��ت مزيدا من 
االس��تقالل اثر انته��اء امله��ام القتالية 
للقوات االميركية في حني يرى محللون 
سياسيون ان السيادة الكاملة ا تزال امرا 

بعيد املنال.
ويق��ول اخلبراء ان العراق ال ي��زال بحاجة الى 
االميركيني بعد ان كان قوة اقليمية بارزة لكن االجتياح 
واعمال العنف طوال سبع سنوات ادت الى تدميره، 
وقبل ذلك عقوبات صارمة فرضتها االمم املتحدة اثر 

غزو الكويت عام 1990.
وقال حميد فاضل اس��تاذ العلوم السياسية في 
جامعة بغداد لوكال��ة »فرانس برس«: »اعتقد انه ال 
يزال هن��اك الكثير من املعوقات ام��ام العراق لكي 

يحظى بسيادته«.
واضاف »قد يكون االنسحاب االميركي )الوحدات 
القتالية( مؤش��را على ان الس��يادة في طريقها الى 
العراق«. واعلنت الواليات املتحدة رس��ميا الثالثاء 
املاض��ي نهاي��ة مهامها القتالية في الع��راق، بعد ان 
خفضت عديد قواتها الى نحو خمس��ني الفا بعد ان 
بلغت 170 الفا ابان ذروة العنف الطائفي عام 2007.

واعتبر رئيس الوزراء املنتهية واليته نوري املالكي 
انهاء املهمة القتالية »يوما تاريخيا« نالت بالده مبوجبه 

السيادة واالستقالل.
وقال ان »العراق وش��عبه متكنا من طي صفحة 
احلرب الطائفية التي لن تعود ولن نسمح بها، ليعيش 

العراقيون في بلد سيد مستقل«.
لكن االستاذ اجلامعي احسان الشمري يرى صعوبة 
في التحدث عن »استقالل العراق« في ظل استمرار 
وجود القوات االميركية. وقال الشمري »اذا نظرنا 

الى االنسحاب بدقة نرى انه رمزي والدليل هو وجود 
خمس��ني الف جندي حتت عنوان قوات مساندة«. 
واضاف ان »االنسحاب ثمرة وعد )الرئيس االميركي 
باراك( اوباما الناخبني االميركيني وهذا ما اكده قائال 
وفيت بالتزاماتي موجها كالمه للشعب االميركي وليس 

الشعب العراقي او املجتمع الدولي«.
بدوره، قال فاضل ان »امورا كثيرة في العراق ال 
ميكن ان تسير من دون الدور االميركي، منها امللف 
االمني هناك حاجة مستمرة للمظلة االميركية فوق 
العراق النه ما يزال غير قادر على حماية نفسه من 

االعتداءات اخلارجية«.
واش��ار الى »هيمنة سياس��ية اميركية متمثلة 
بحركة نائب الرئيس االميركي جو بادين بني القوى 
السياس��ية« في اشارة للمشاورات التي يجريها مع 

القادة السياسيني لتشكيل احلكومة.
من جهته، اثار استاذ العلوم السياسية في جامعة 
املستنصرية عزيز جبر مسألة ضعف العراق حاليا 
مقارن��ة مع دول اجلوار، وقال ف��ي هذا الصدد ان 
»العراق ال ميتل��ك القدرة على مواجهة اي من دول 
اجلوار س��واء كانت ايران او تركيا او س��ورية او 

السعودية«.
وذكر بتصريحات سابقة لرئيس اركان اجليش 
الفريق بابكر زيباري الذي صرح قبل فترة ان القوات 
العراقية لن تكون جاهزة قبل عام 2020. على الصعيد 
الداخلي، يعني انسحاب الوحدات القتالية ان القوات 
العراقية س��تكون موجلة الس��يطرة على االوضاع 
مبواجهة املسلحني. ورغم تصاعد اعمال العنف خالل 
االسابيع املاضية، قال املالكي ان القوات العراقية من 
الشرطة واجليش »قادرة« على القيام بواجباتها رغم 

تشكيك العراقيني بذلك.
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حلي

ت

مهدي كروبي

اله���ور � أ.ف.پ: أعلن���ت وزارة العدل األميركية 
أن القضاء الفيدرال���ي األميركي يالحق زعيم حركة 
طالبان باكس���تان حكيم اهلل محسود بتهمة »التآمر 
اإلرهابي« ملس���ؤوليته عن اغتيال س���بعة عمالء في 
وكالة االستخبارات األميركية املركزية )سي آي ايه( 

في 30 ديسمبر 2009 في أفغانستان.
إلى ذلك، قتل ما ال يقل عن 31 ش���خصا في ثالثة 

تفجيرات انتحارية اس���تهدفت مسيرة شيعية وقت 
االفطار مساء امس االول في الهور كبرى مدن شرق 
باكستان بحسب حصيلة جديدة وضعت امس. وقال 
فهيم جهنزب املتحدث باسم فرق االسعاف في الهور 
لفرانس برس ان »31 شخصا قتلوا واصيب 281 بجروح«، 
معربا عن خشيته من ارتفاع احلصيلة بسبب العدد 

الكبير من اجلرحى الذين اصيبوا بجروح خطيرة.

3 تفجيرات تقتل وتصيب أكثر من 300 في الهور

القضاء األميركي يالحق زعيم طالبان باكستان بتهمة التآمر اإلرهابي


