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صورة أرشيفية جلوشوا فليكس أحد األميركيني املعتقلني في إيران                 )أ.پ(

 طه���ران – وكاالت: التزال األزمة اإليرانية مرش���حة ملزيد من 
التصعيد بعد تأكيد علي الريجاني رئيس مجلس الشورى اإليراني 
)البرملان( أن جلنة التحقيق في أوضاع معتقلي االحتجاجات على 
نتائج االنتخابات الرئاس���ية نفت تع���رض املعتقلني ألي اعتداء 
جنسي. ودعا السياسيني اإليرانيني الى عدم طرح مثل هذه املزاعم 
»الكاذبة« حتى ال يس���تغلها أعداء بالده لتشويه صورة النظام 

االسالمي.
 ونقلت وكالة أنباء »مهر« اإليرانية عن الريجاني إش���ارته - 
في اجللس���ة العلنية ملجلس الشورى أمس - إلى رسالة املرشح 
الرئاسي اخلاسر مهدي كروبي لرئيس مجمع تشخيص مصلحة 
النظام هاش���مي رفس���نجاني حول تعرض املعتقلني العتداءات 
جنسية، قائال: »محتوى هذه الرس���الة مخيف وقد حظيت على 
الفور باهتمام وسائل االعالم األجنبية بسبب حساسية املوضوع 
الذي تناولته، وطلبت من جلنة تقصي احلقائق التابعة للمجلس 

التحقيق في هذا املوضوع«.
 وأوضح الريجاني أن جلنة تقصي احلقائق التي شكلها مجلس 
الشورى أكدت أنها لم تشاهد خالل التحقيقات الدقيقة والشاملة 
التي أجرتها حول أوضاع املعتقلني في معتقلي »كاهريزك« و»ايفني« 

وقوع أي حالة اعتداء جنسي على املعتقلني.  

وأض���اف أن اللجنة اخلاصة دع���ت كروبي، في تقريرها، إلى 
تق���دمي أي وثائق أو دالئل في حيازت���ه تثبت تعرض املعتقلني 
العتداءات جنسية إلى رئيس مجلس الشورى لتتم متابعتها على 
نحو جاد.  وقال الريجاني مخاطبا نواب مجلس الش���ورى »كما 
ترون فان قضية االعتداء اجلنس���ي على املعتقلني كذبة وقضية 

ال واقع لها«.
الى ذلك، أعلن املدعي العام في طهران سعيد مرتضوي انتهاء 
محاكمة املدرس���ة الفرنس���ية كلوتيلد ريس غير انها التزال في 

السجن، وفق ما نقلت وكالة فارس لألنباء.
وقال مرتض���وي ان »ريس قيد االعتقال، لكن احملاكمة للنظر 

في االتهامات املوجهة اليها انتهت«. 
وأضاف ان »اي قرار بشأن اطالق سراحها بكفالة او بقائها في 
السجن يعود الى القاضي«. وتابع، بحسب وكالة فارس، »لم يتم 

اطالق سراح كلوتيلد ريس بعد. 
وف���ي حال املوافقة على الكفالة واطالق س���راحها، فلن يحق 
لهذه املواطنة الفرنس���ية اطالقا مغ���ادرة البالد الى حني صدور 

احلكم«.
بدوره، قال مصدر سياسي إيراني ان السفارة الفرنسية في طهران 
طلبت في مذكرة رسمية أرسلتها الى السلطات االيرانية اإلفراج 

عن املواطنة الفرنس���ية املعتقلة بتهمة التجسس كلوتيلد ريس 
وان السلطة القضائية تدرس القضية التخاذ قرار بشأنها.

ونقل���ت وكالة األنب���اء االيرانية الرس���مية )ارنا( عن مصدر 
سياس���ي مطلع قوله ان السفارة الفرنسية في طهران طلبت في 
مذكرة رسمية أرس���لتها الى السلطات اإليرانية املعنية باالفراج 

عن كلوتيلد بكفالة وانه يتم النظر في املوضوع.
في غضون ذل���ك، قالت األمم املتحدة أمس ان األمني العام بان 
ك���ي مون هنأ الرئيس اإليراني محم���ود أحمدي جناد بفوزه في 
االنتخاب���ات، وقالت املتحدثة باس���م االمم املتحدة ماري اوكابي 

»الرسالة أرسلت امس )االول(«.
في غضون ذلك، قال محس���ن رضائي الذي كان مرش���حا في 
انتخابات الرئاس���ة اإليرانية إنه البد من محاكمة املس���ؤولني إذا 
ثبتت صحة مزاعم عن تع���رض محتجزين النتهاكات بعد إلقاء 

القبض عليهم عقب االنتخابات التي أجريت في يونيو.  
ونقلت وكالة العمال اإليرانية لالنباء شبه الرسمية عن رضائي 
قوله ملجموعة من نشطاء حقوق اإلنسان اإليرانيني »إذا ثبتت صحة 
تقاريركم عن سوء املعاملة وانتهاك حقوق احملتجزين واحملتجني 
فيجب على األقل فصل كل املس���ؤولني )ع���ن ذلك( ومحاكمتهم. 

ويجب إعالن احلداد الوطني«.

انتهاء محاكمة ريس.. والريجاني ينفي تعّرض معارضين معتقلين لالعتداء الجنسي
 طهران تدرس طلبًا لإلفراج عنها بكفالة وترفض السماح بمغادرتها قبل صدور الحكم

عواصم � رويترز: قال مس���ؤول بارز 
باحلكومة االسرائيلية امس إن اسرائيل في 
عهد رئيس الوزراء اليميني بنيامني نتنياهو 
لن تستأنف محادثات السالم مع سورية 
بوس���اطة تركيا، مؤكدا أن اي مفاوضات 

جديدة يجب ان تكون مباشرة.
وأوضح داني أيالون نائب وزير اخلارجية 
االسرائيلي في مقابلة مع رويترز »لدينا 
احترام هائل وتقدير عظيم للجهود التركية. 

لكنها لم تنجح، ليس بسبب األتراك«.
وأضاف »هذا بسبب العناد السوري« 
قائال إن اسرائيل لن تلجأ مجددا للوساطة 

التركية.
ولدى سؤاله إن كانت حكومة نتنياهو 
تستبعد العودة الى احملادثات التي جتري 
بوساطة واقترحت تركيا وسورية استئنافها 

أجاب أيالون قائال »هذا صحيح«.

محادثات بالوكالة

وقال »لقد استفدنا فقط من التجربة التي 
تظهر أن احملادثات بالوكالة لم تنجح«.

وأضاف »اذا كانوا جادين بحق بشأن 
الس���الم وليس مجرد عملية للس���الم قد 
تخلصهم من العزلة الدولية اذا كانوا جادين 

حقا فسيأتون ويجلسون معنا«.
جاء ذلك بعدما بعث الرئيس األميركي 
باراك اوباما الذي يحاول دفع عملية السالم 
بني اسرائيل والفلسطينيني فضال عن حتقيق 
االستقرار للعراق مبعوثني إلقناع سورية 

باالنضمام الى دائرة الديبلوماسية.
وعل���ى غرار افيغ���دور ليبرمان وزير 
اخلارجية االس���رائيلي ينتمي أيالون الى 
حزب اسرائيل بيتنا اليميني املتشدد وهو 
شريك صغير حلزب ليكود احملافظ الذي 

يقوده نتنياهو في احلكومة االئتالفية.
على صعي���د آخر قال مس���ؤول أمني 
إس���رائيلي رفي���ع املس���توى إن مبقدور 
إسرائيل مهاجمة إيران من دون التنسيق 

م���ع الواليات املتحدة ومن دون احلصول 
على مصادقتها.

ونقلت صحيفة معاريف عن املسؤول 
األمني اإلسرائيلي قوله أمس إن »مبقدور 
إسرائيل عرقلة البرنامج النووي اإليراني 
بش���كل كبير من دون تنسيق أو مصادقة 

الواليات املتحدة«.

الوقت ينفد

وأضاف املسؤول األمني اإلسرائيلي أن 
»الوقت املتبقي لتنفي���ذ هجوم كهذا آخذ 
باالنتهاء ألن اإليراني���ني ينفذون عملية 
حتصني وإخفاء وينشئون ألنفسهم مناعة 

لالحتماء من هجوم محتمل«.
رغم ذلك قدر املسؤول اإلسرائيلي ذاته 
أن���ه ال جدوى من تنفيذ هجوم في الفترة 
القريبة املقبلة قبل بدء احلوار األميركي 
اإليراني أو قب���ل أن »ييأس« األميركيون 
من حوار كهذا لكنه شدد على أن »اخليار 
العس���كري« ضد إيران قائم وهو بأيدي 
القيادة اإلسرائيلية »رغم أن الوقت يعمل 

ضد مصلحة إسرائيل«.
وتأتي أقوال املس���ؤول األمني مخالفة 
الت���ي اعتمدها املس���ؤولون  للسياس���ة 
اإلسرائيليون الذين امتنعوا عن ذكر »اخليار 
العس���كري« ضد إيران بصورة صريحة 
وإمنا كان���وا يصرحون دائما بأن »جميع 

اخليارات مطروحة على الطاولة«.
وتعارض الواليات املتحدة بشدة شن 
إس���رائيل هجوما ضد إيران وكان وزير 
ال�دفاع األميركي روب���رت غيتس قد زار 
إسرائيل قبل أسبوعني خصيصا ليوض����ح 
للقيادة اإلسرائيلية أن الواليات املتح����دة 
ال تعط��ي إسرائيل ضوءا أخضر لش���ن 
هجوم ض���د إي���ران، كم��ا أوضح رئيس 
أركان اجليش األمي�رك������ي مايكل مولن 
قبل شهور قليلة األمر ذاته خ���الل زيارة 

إلسرائيل.

إسرائيل تغلق الباب دون استئناف  
المحادثات غير المباشرة مع سورية 

لمّحت إلى إمكان مهاجمة إيران دون تنسيق مع واشنطن  تعاون أمني أميركي ـ أفغاني 
لتهيئة األجواء قبل االنتخابات

كابول � وكاالت: شنت القوات االميركية واالفغانية 
صباح امس هجوما بطائرات الهليكوبتر على اجلبال 
الواقع����ة في اقليم هلمند ضد املتمردين في جنوب 
افغانس����تان بهدف تهيئة اوضاع آمنة لالنتخابات 
الرئاسية ومجالس الواليات في 20 اجلاري كما اعلن 

اجليش االميركي.
 وفي اطار عملية »ايس����ترن ريزولف 2« انتشر 
اربعمائة من مشاة البحرية االميركية املارينز ومائة 
جندي افغاني في اقليم ناو زاد بوالية هلمند معقل 

طالبان بحسب بيان اجليش االميركي. 
 واله����دف من املهمة هو من����ع طالبان من تهديد 
وتش����ويش االنتخابات املقررة بعد ثمانية ايام كما 

اوضح البيان.
 وقال البريغادير جنرال الري نيكلس����ون قائد 
اللواء »مهمتنا دعم اللجنة االنتخابية املستقلة في 

أفغانس����تان وقوات االمن االفغانية هم املسؤولون 
عن هذه االنتخابات. مهمتنا هي توفير االمن حتى 
يس����تطيعوا القيام بعملهم«. ول����م يذكر البيان اي 

تفاصيل عن اخلسائر في االرواح.
 الى ذلك قال مسؤول أفغاني ان مقاتلي طالبان 
اقتحموا خالل الليلة قبل املاضية مقرا لقيادة الشرطة 
في احد اقاليم ش����مال أفغانس����تان الذي كان بعيدا 
عن اعمال العنف يوما وقتل����وا قائد املركز واثنني 

من ضباطه.
 وم����ع امتداد العنف الى مناطق كانت آمنة فجر 
الهجوم معركة استمرت أربع ساعات في الساعات 
االولى من صباح أمس في اقليم قندوز. وقال شيخ 
سعد الدين مدير منطقة دشت آرتشي في االقليم ان 
املهاجمني اس����تخدموا االسلحة الصغيرة والقذائف 

الصاروخية حتت جنح الظالم.

اندالع الحرب »السادسة« 
بين الجيش اليمني والحوثيين

عواصم - وكاالت: واص���ل اجليش اليمني احلملة 
العسكرية التي أطلقها أمس االول ضد معاقل احلوثيني 
الرئيس���ية، واشارت مصادر اخبارية الى أن الطائرات 
اليمنية استهدفت منطقة »العند« القريبة من مطار صعدة 

ومنطقة اخلفجي التي شهدت معارك في وقت سابق.
وقد وصفت البيانات الصادرة عن اجلانبني املواجهات 

الدائرة بينهما ب� »احلرب السادسة«.
العملية العسكرية اوقعت اصابات بني املدنيني حسب 
ما اعلن قادة حوثيون، اعتبروا العملية »تصعيدا خطيرا« 
 وخرقا للهدنة، التي مت توقيعها قبل نحو يومني بني الطرفني.
مصادر اخبارية اش���ارت لقن���اة »العربي���ة«، الى ان 
الطائرات اليمنية اس���تهدفت منطقة »العند« القريبة 
من مطار صعدة ومنطقة اخلفجي التي شهدت معارك 
في وقت س���ابق ه���ذا باالضافة الى منطق���ة »القهرة« 
كما اس���تهدفت عش���رات الصواري���خ منطقة »مطره« 
 الت���ي تعد معق���ل احلوثيني الرئيس���ي ف���ي املنطقة.

وحتدثت معلومات صحافية عن نزوح األسر من منطقة 
الضحي���ان إلى اخلالء، هربا من املعارك، بينما توعدت 
اللجنة األمنية العليا بالضرب »بيد من حديد«، بحسب 

ما وصف. 
من جهة اخرى أكد مدير عام مكتب التربية في )صعدة( 
محمد الشميري أن عناصر التمرد باحملافظة استولوا 
على مقار 63 مدرسة في مناطق مختلفة باحملافظة، كما 
قاموا خالل األيام املاضية باختطاف عدد من املدرسني 

في إطار املمارسات العدوانية ضد رموز السلطة.
 ووصف الشميري في تصريح له امس ما تقوم به 
هذه العناصر ضد الطالب واملدرس���ني واملدارس بأنه 
»عمل مشني« ال يرضى به دين وال ملة ويرفضه الناس 

جميعا.
 وقال: إن تلك العناصر اعتدت خالل الفترة املاضية 
على كثير من املدارس في املناطق التي تس���يطر عليها 
وحولتها إل���ى حطام بعد نه���ب محتوياتها وتخريب 
معاملها ونه���ب أثاثها ومكاتبها، وط���رد الطالب منها 
وحتويلها إلى ثكنات للتخري���ب واالعتداء على أفراد 
اجليش واألمن واملواطنني منها، وتدمير أفكار الشباب 
بعمل منتديات في هذه امل���دارس حترض على الدولة 

وعلى النظام اجلمهوري.

صنعاء توعدت بالضرب »بيد من حديد«

خارطة لتوزيع املنشآت النووية الباكستانية 

باكستان: »القاعدة« و»طالبان« هاجما المنشآت النووية ثالث مرات
لن���دن � يو.ب���ي.آي: أفادت 
صحيف���ة »ديل���ي تليغراف« 
الصادرة امس بأن تنظيم القاعدة 
بزعامة أسامة بن الدن وحركة 
طالبان بزعامة املال عمر هاجما 
الباكستانية  النووية  املنشآت 
ث���الث م���رات خ���الل العامني 

املاضيني.
واشارت الصحيفة إلى أن هذا 
الكشف جاء على لسان اخلبير 
البارز في الشؤون  البريطاني 
النووية الباكستانية البروفسور 
شون غريغوري وفاقم املخاوف 
من امكانية حصول اإلرهابيني 
على س���الح نووي أو التسبب 
في وقوع كارثة نووية من خالل 

تفجير إحدى املنشآت الذرية.
ونس���بت الصحيف���ة إل���ى 
أبحاث  غريغوي مدي���ر وحدة 
األمن حول باكستان في جامعة 
برادفورد البريطانية قوله »إن 
الهجوم األول للقاعدة وطالبان 
ضد املنشآت النووية في باكستان 
وقع في نوفمبر 2007 واستهدف 
النووية في  مخزنا للمع���دات 

منطقة سارغودا.
 فيما وقع الثاني في ديسمبر 
العام نفسه واستهدف من  من 

خالل عملي���ة انتحارية قاعدة 
نووي���ة جوي���ة ف���ي منطقة 

كامرا«.
واضاف »أن الهجوم الثالث 
وقع في أغسطس 2008 واستهدف 
معسكر واه والذي يعد واحدا من 
املنشآت الرئيسية في باكستان 

لتركيب املعدات النووية«.
وذكر غريغ���وري في املقال 
أن »نقل أسلحة نووية أو مواد 
نووي���ة أو خب���رة نووية إلى 
إرهابي���ني في باكس���تان خطر 

حقيقي«.
واشار إلى أن الهجمات الثالث 
وقعت رغ���م اإلجراءات األمنية 
املشددة املفروضة حول املنشآت 

الباكس���تانية وإنفاق  النووية 
ماليني الدوالرات من املساعدات 
التقنية األميركية ملنع القاعدة 

وطالبان من اختراقها.
وقال غريغ���وي »إن وجود 
متعاطفني مع القاعدة وطالبان 
بني موظفي املنش���آت النووية 
أو اجلنود في باكس���تان مازال 
القلق األكبر ألن  يشكل مصدر 
أنظم���ة التفتيش والتدقيق لن 
أبدا على اكتشاف  تكون قادرة 
املتعاطفني مع هاتني اجلماعتني أو 
املعادين للغرب بني أوساط القوات 
املس���لحة أو موظفي املنشآت 

النووية في باكستان«.
الق���وات  إن  وأض���اف   

الباكستانية التي حترس املنشآت 
أج���رت عملية انتقاء إلبعاد أي 

متعاطفني مع املتشددين. 
ولزيادة احلماية يجري فصل 
القلب االنشطاري للرأس النووي 
عن املفجرات ثم حفظ تلك املواد 

في مواقع حتت األرض.
 ومضى يقول اس���تنادا إلى 
مقابالت مع مسؤولني باكستانيني 
وفرنس���يني إن ما ب���ني ثمانية 
آالف وعشرة آالف فرد من إدارة 
اخلطط االستراتيجية باجليش 
الباكستاني وأجهزة مخابرات 
أخرى يشاركون في توفير األمن 

واملراقبة.
 لكنه أردف قائال »على الرغم 

من كل تلك الضمانات الواضحة 
تشير أدلة قائمة على املالحظة 
إلى وج���ود مجموعة واضحة 
من نقاط الضع���ف والثغرات 
في السالمة النووية والترتيبات 

األمنية الباكستانية«.
في سياق منفصل، قتل خمسة 
رجال دين مسلمني باكستانيني 
امس في الصوم���ال برصاص 
مسلحني مجهولني لدى خروجهم 
من احد املس���اجد في غالكايو، 
على ما اف���ادت مصادر محلية 

وفي الشرطة.
 وق���ال الش���يخ محمد عبد 
السعيد املتحدث باسم ميليشيا 
»اهل الس���نة واجلماعة« وهي 
ميليش���يا اس���المية متمركزة 
البالد ومتحالفة مع  في وسط 
احلكومة االنتقالي���ة، متحدثا 
ب���رس »قتل  لوكال���ة فرانس 
خمسة رجال دين حني هاجمهم 
مجهولون مسلحون، والتحقيق 

جار«.
 وتابع مسؤول في الشرطة 
احمللية طلب عدم كشف اسمه 
»كان اخلمس���ة من باكس���تان. 
قطعنا جميع الطرقات في املنطقة 

ونطارد القتلة«.

مقتل خمسة رجال دين مسلمين باكستانيين في الصومال

مشرف يواجه احتمال اعتقاله لدى عودته
إسالم آباد � وكاالت: صرح حكم خان رئيس 
قسم الشرطة في إسالم أباد الذي حرك الدعوى 
القضائية ضد الرئيس الباكستاني السابق برويز 
مشرف بأن اجلنرال السابق يواجه احتمال اعتقاله 
في ح���ال عودته إلى باكس���تان بعد أن حركت 
الشرطة أمس دعوى قضائية ضده بقضية عزل 

القضاة في عام 2007.

وأشار خان الى امكانية اعتقاله لدى عودته أو 
عن طريق البوليس اجلنائي الدولي »االنتربول« 
وف���ي حال ادانته ميكن أن تص���ل العقوبة إلى 
السجن ثالث سنوات ألنه احتجز قضاة وأقالهم 
من مناصبهم على نحو مخالف للقانون. وقال 
»لذا يجب محاكمته عن أفعاله املخالفة للقانون 

والدستور«.

شانغال بونر

سيهاال

كاهوتا

راولبندي 

الهور

خوشاب

الكي

عيسى خيل

تشاشما

غولرا شريف

أفغانستان
سوات
دير

ماالكند

واه

إسالم آباد

الهند

مولتان

دير غازي خان

معارك جرت مؤخرا

مقاطعات اجلبهة 
الشمالية الغربية

مناطق قبلية 
تدار فيدراليا

باكستان

بحر العرب

انتاج وقود االختبارات النووية إنتاج التريتوم
املاء الثقيل اعادة تصنيع البلوتونيوم تخصيب اليورانيوم
احلفر مفاعالت التحويل الى هيكسا فلورايد اليورانيوم
التنقيب مراكز أبحاث وتطوير التسليح

إيران

كونديان

تشاغاي هيال

كراتشي

)معهد باكستان للعلوم 
النووية والتكنولوجية(
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 جاكرتا - وكاالت: تراجعت الش���رطة االندونيسية 
عن تأكيدات سابقة لها وأعلنت أمس ان فحص احلمض 
الريب���ي النووي الذي اجري على أحد املس���لحني الذين 
قتلتهم الس���بت املاضي، كشف انه ليس نورالدين محمد 
توب، املطلوب األول من قبل السلطات والذي يعتقد انه 

مازال هاربا.
 وق���ال رئيس ادارة حتديد هوي���ات ضحايا الكوارث 

باندونيسيا أيدي سوباروكو في مؤمتر صحافي عقد صباح 
أمس ان حتليالت احلامض النووي )دي إن إيه( أثبتت ان جثة 
الشخص الذي قتل في اشتباكات مع الشرطة االندونيسية 
بجزيرة »جاوا« الوسطى ليست لنور الدين توب املطلوب 
األول الذي ترجح سلطات الزمن االندونيسية تورطه في 
التفجيرات اإلرهابية التي اس���تهدفت فندقي »ماريوت« 

و»ريتز كارليتون« بجاكرتا في يوليو املاضي.

إندونيسيا تتراجع عن إعالن قتله: المطلوب نور الدين توب اليزال هاربًا


