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واشنطن ـ احمد عبداهلل
قال كبير املفتش���ن عن اسلحة الدمار الشامل 
السابق في االمم املتحدة هانز بليكس ل� »األنباء« 
انه ال يعتقد ان املسار الديبلوماسي حلل املواجهة 
بن املجتمع الدولي وايران قد استنفد متاما بعد.

واضاف بليكس في حوار دار معه على هامش 
مؤمتر عقد في واشنطن ان الواليات املتحدة لم متض 
في طريق الديبلوماسية حتى نهايته وشرح ذلك 
بقوله »هناك امور محددة كان ميكن ان تطرح مثل 
االستعداد لتقدمي ضمانات امنية لطهران والنظر 
بايجابية الى برنامجها النووي الس���لمي وتقدمي 
ع���روض جادة لدعم ه���ذا البرنامج طاملا بقي في 
نطاق���ه املدني. ال اعتقد ان ايران س���تكون قادرة 
بسهولة على مواصلة برنامجها نحو الهدف الذي 
تقول انها تس���عى اليه اي توليد الطاقة خلفض 

االستهالك احمللي«.
وردا على سؤال حول االسباب التي جتعله يعتقد ان من الصعب 
على ايران مواصلة برنامجها، قال بليكس »يحتاج اي بلد الى امدادات 
منتظمة من اليورانيوم اخلام لكي يحصل على احتياجات برنامجه 
من اليورانيوم املخصب. وليس لدى ايران مصدر منتظم للحصول 

على اليورانيوم اخلام«.
وتاب���ع »اذا ما دخلت طه���ران في مواجهة م���ع املجتمع الدولي 
فان احلصول على خام اليورانيوم س���يكون امرا صعبا. وال اعتقد 
ان االيرانين يريدون اختراق حاج���ز التخصيب اي امتالك القدرة 
التكنولوجي���ة الضرورية على ذلك ورمبا تخصيب قدر محدود ثم 
التوقف. ان النتيجة لن تبرر الثمن الذي س���تدفعه ايران اذ ان ثمن 
هذه الكمية احملدودة من اليورانيوم املخصب س���يكون باهظا على 

كل االصعدة«.
وأضاف »في املقابل فان االيرانين يريدون امتالك تلك التكنولوجيا 
وفي نفس الوقت ادارة برنامج فعال لتوليد الطاقة حس���ب قولهم. 
وال بأس في ذلك بأي حال. من املمك���ن امدادهم باليورانيوم اخلام 
وبتكنولوجيا جتعل من التخصيب عملية اكثر امنا وافضل نتيجة. 
وميكن ايض���ا تقدمي ضمانات امنية على غ���رار ما فعلته الواليات 
املتحدة مع كوريا الشمالية. ثم ميكن العمل تدريجيا على بناء الثقة 
وفت���ح قنوات التعامالت التجارية مع اي���ران. ومن جهة ايران فان 

عواصم � وكاالت: أبدت تركيا 
ممثلة برئيسها عبداهلل غول 
ورئي���س وزرائها رجب طيب 
أردوغان ووزي���ر خارجيتها 
أحمد داود أوغلو رد فعل شديدا 
على »املشروع األرمني« الذي 
اعتب���ر ما تعرض���وا له ابادة 
جماعي���ة ووافقت عليه جلنة 
الشؤون اخلارجية في مجلس 
النواب األميركي، محذرة من 
أنه قد يلحق الضرر بالعالقات 
التركية � األميركية، ووصفته 
ب� »الكوميدي«، فيما استدعت 

سفيرها في واشنطن.
فقد أبدى أردوغان رد فعله 
الشديد على »املشروع االرمني« 
ب�  التط���ورات  ووصف ه���ذه 
»الكوميدي���ة«، وذل���ك خالل 
مشاركته في اجتماع اجلمعية 
العامة الحتاد رج���ال األعمال 
والصناعين األتراك. وواصل 
حديثه قائال »هل أميركا هي التي 
انتصرت أم أرمينيا؟ اآلن كتب 
التاريخ من جديد، ومثل سيناريو 
في جلنة العالقات اخلارجية، 
وهذا وضع كوميدي؟«، وسخر 
أردوغان من اللجنة وتس���اءل 
»كم شخصا من الذين صوتوا 
ب� »نعم« في اللجنة يعرف مكان 

أرمينيا على اخلارطة؟«.
وقال »إن تركيا دولة كبيرة 
جدا، والذين ال يدركون حجم 

تركيا، سيدركون هذه احلقيقة، 
ال ميكن ألح����د أن يضحي بنا 
الكاذبة واخلاطئة،  لسياساته 
وليدرك����وا ه����ذه احلقيق����ة. 
الت����ي تتخذ هناك  والقرارات 
ل����ن تعيقن����ا، إن تركيا دولة 
كبيرة جدا بتاريخها وثقافتها 
الدولة  وحضاراتها، إن ه����ذه 
ليست دولة قبلية، ينبغي على 

اجلميع إدراك ذلك«.
من جانبه، وصف الرئيس 
التركي عبداهلل غول املصوتن 
على املشروع بأنهم »سياسيون 
ال ميلكون رؤية مستقبلية«، 
وقال إنه����م صوتوا ضد دولة 
حليفة لهم من أجل صوتن أو 
ثالثة، مشيرا إلى أن مثل هذه 
املبادرات »ستنزل ضربة على 
مس����اعي تركيا إلحالل السالم 

في املنطقة«.
بدوره، سخر غول من »الذين 
صوتوا ضد تركيا ال يستطيعون 
التحدث ع���ن املوضوع لثالث 
دقائق«، مضيفا »تركيا ال تقبل 
بأي شيء يفرض عليها بالتهديد 
والضغط. لذا فإن هذا القرار ليس 
إال عدم تقدير ملس���اعي تركيا 
السلمية في املنطقة ومساعيها 
في مجال التعاون من أجل حل 

مشاكل القوقاز«.
في غضون ذلك، تدرس أنقرة 
وضع خطة مرنة ضد أميركا ملنع 

املصادقة على القرار الذي يصف 
أحداث األرم���ن عام 1915 بأنها 
جرمية إبادة جماعية وبالتالي 
ميكن استخدام الرئيس األميركي 
باراك أوباما عبارة »مذبحة اإلبادة 
اجلماعية« في خطابه السنوي 
بتاريخ 24 أبريل املقبل. وذكرت 
مصادر ديبلوماسية أمس »أن 
وزارة اخلارجية، سترسم بعد 
االستماع لتقييمات وأراء السفير 
التركي نامق تان لدى واشنطن 
الصورة األخيرة للخطة املعدة 
باألبعاد السياسية، االقتصادية، 
اإلستراتيجية والعسكرية لنقلها 
الجتماع مجلس الوزراء اليوم 
لتقييمها بشكل كامل. وقالت 
املصادر إنه على ضوء املوقف 
واخلطوات األميركية س����يتم 
أيضا اإلع����الن عن حتقيق أو 
عدم حتقيق الزيارات املخططة 
لقيام وزراء أتراك بها للواليات 
املتحدة في الفترة املقبلة وفى 
الدولة  مقدمتها زي����ارة وزير 
للتج����ارة اخلارجي����ة ظاف����ر 
شاغليان ونائب رئيس الوزراء 
ووزير االقتصاد علي باباجان 
أكداغ  ووزير الصحة رج����ب 
باالضاف����ة إلى زي����ارة رئيس 
ال����وزراء رجب طيب اردوغان 
ألميركا في النصف الثاني من 
الش����هر املقبل لالشتراك بقمة 

الطاقة النووية.

هانز بليكس

صنعاء � أ.ف.پ: أقدم سجن من تنظيم القاعدة 
يتلقى العالج في احد مستشفيات صنعاء على 
قتل اثنن من حراسه أمس أثناء محاولة للفرار 
باءت بالفشل، بحسب ما أفادت مصادر طبية.

وذكرت املصادر ان العنصر في القاعدة كان 
يتلقى العالج في املستشفى اجلمهوري في صنعاء 
دون الكشف عن هويته، ومتكن من نزع سالح 

اثنن من 5 شرطين مكلفن بحراسته، ثم اجهز 
عليهما. وتدخل الثالثة اآلخرون وشب حريق في 
غرفة السجن في املستشفى، ما أجبر السجن 

على تسليم نفسه، بحسب املصادر نفسها.
ولم يتم الكش���ف عن هوية السجن، إال ان 
مصدرا مقربا من الشرطة قال انه قد يكون يحمل 

اجلنسية األميركية.

اليمن: إحباط محاولة فرار عنصر من القاعدة قتل اثنين من حراسه

الرياض � وكاالت: أكد خادم احلرمن الشريفن امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز أن اململكة س���وف تواصل العمل األمني إلفشال 
كل املخططات اإلرهابية و»اس���تئصال شأفة الفئة املنحرفة«، 
وجتفي���ف منابع اإلرهاب، مؤكدا خ���الل افتتاحه دورة جديدة 
ملجلس الشورى، ان »الساحة األمنية في اململكة تشهد نشاطا 
ملحوظا ف���ي التصدي لذوي الفكر الضال والفئة املنحرفة من 

املتشددين واإلرهابين«.
وأضاف خادم احلرمن أن بالده ستواصل »السعي في تبني 
مشروع خطاب إسالمي يقوم على احلوار والتسامح وتقريب 
وجهات النظر وإزالة سوء الفهم ونبذ مظاهر اخلالف والعداء 
والكراهية بن أتباع األديان والثقافات املختلفة«، مشددا على 
أن »مواقف اململكة تتسم بالوسطية والعقالنية واحلكمة مما 

جنبها الوقوع في كثير من الصراعات اإلقليمية والدولية«.
وقال: »دورنا من أمتنا العربية واإلسالمية قائم على الدفاع عن 

حقوقها وبذل الغالي والنفيس ملا فيه وحدتهم ورفعتهم«.

وتابع: »ال ينكر منصف دورنا جتاه ذلك، وسنحرص دوما 
عل���ى تبني قضاياهم العادلة، وال يكون ذلك إال بوحدة الصف 
والهدف للخروج من ليل الفرقة إلى صبح الوفاق« وأكد خادم 
احلرمن الشريفن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز حرص اململكة 
العربية السعودية على االضطالع بدورها في تبني قضايا االمة 

العربية واالسالمية العادلة«.
وأش���ار الى س��عي بالده الدائم إلى املصاحلة العربية وإلى 
مراعاة حس���ن اجل�����وار وتنقية األجواء وإص���الح ذات البن 
بن جميع الدول العربية واإلسالمية الشقيقة ودعم قضاياها 
العادلة وعلى األخص قضية العرب واملس���لمن األولى قضية 

فلسطن.
 وأشار خادم احلرمن الشريفن إلى أنه في إطار سعي اململكة 
العربية السعودية لدعم القضية الفلسطينية نهجت مسارين 
متوازين متثل املسار األول في الدفع باملصاحلة الفلسطينية 
ودعم هذه القضية العادلة في احملافل الدولية بهدف إقامة الدولة 

الفلسطينية املس���تقلة وعاصمتها القدس الشريف، أما املسار 
اآلخر فتمثل في استمرار مس���اعدات اململكة املادية والعينية 
للشعب الفلسطيني، الفتا إلى أن السعودية قدمت مبلغ مليار 
دوالر إلعادة إعمار قطاع غزة جراء االعتداء اإلسرائيلي الغاشم 
على القطاع كما وجهت بإطالق حملة تبرعات ش���عبية عاجلة 

في عموم مناطق اململكة للفلسطينين وإغاثتهم.
وفي هذا اإلطار تلقى الرئيس السوري د.بشار األسد رسالة 
من خادم احلرمن الشريفن نقلها األمير عبدالعزيز بن عبداهلل 
بن عبدالعزيز تتعلق بالعالقات الثنائية املتميزة بن سورية 

والسعودية وآخر تطورات األوضاع في املنطقة.
وقال بيان رئاسي سوري امس انه »جرى خالل اللقاء بحث 
سبل تعميق العالقات التي جتمع البلدين الشقيقن في املجاالت 
كافة، كما مت التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بن 
قيادتي البلدين، األمر الذي من شأنه تعزيز األمن واالستقرار 

في املنطقة«.

أكد خالل افتتاحه الدورة الجديدة لمجلس الشورى سعي المملكة العربية السعودية الدائم إلى المصالحة العربية ودعم القضية الفلسطينية 

خادم الحرمين: سنواصل تجفيف منابع »اإلرهاب« والتصدي للفكر الضال 

)أ.پ( ملصق معروض في وزارة العدل في واشنطن يظهر آدم يحيى الباكستاني املطلوب للعدالة  

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يحيي احلضور خالل 
)أ.ف.پ( افتتاحه دورة جديدة ملجلس الشورى 

كراتشي � د.ب.أ: ذكرت تقارير إخبارية ان 
أجهزة األمن الباكس���تانية ألق��ت القبض على 
اب���و يحي���ي عزام وه����و مس������اعد مق���رب 
ألسامة بن الدن زعيم القاعدة وأحد قادتها في 

كراتشي.
وقال���ت قناتا »اج« و»جي���و« اإلخباريتان 
الباكستانيتان، نقال عن مصادر، انه مت القبض 
على أبويح�ي���ي ال���ذي يح���مل اجل��نس���ية 

األميركية في كراتشي.
وقالت املص���ادر ان أبويحيي واحد من بن 
عشرة من زعماء القاعدة املطلوبن من جانب 
وكالة املخاب���رات املركزية األميركية، مضيفة 
انه قائد املس���لحن األجانب ال���ذي لهم صلة 

بالقاعدة.
وقامت أجهزة األمن بنقل أبويحيي إلى إسالم 

اباد لالستجواب.

»نيويورك تايمز«: واشنطن تكافئ شركات أميركية رغم مواصلة عملها في إيرانكبير مفتشي أسلحة الدمار السابق يعتبر الحصول على خام اليورانيوم تحديًا ال يستهان به

بليكس لـ »األنباء«: ليس من السهل
إليران مواصلة برنامجها النووي

نت صاروخ »نصر ـ 1«: طهران دشَّ
يدمر سفنًا حربية وزنها 3 أالف طن

طهران � وكاالت: اعلن وزير 
الدفاع االيراني احمد وحيدي ان 
ايران بدأت امس بانتاج صاروخ 
جديد قصير املدى مضاد للسفن 
اطلق عليه اسم »نصر- 1« قادر 
على »تدمير اهداف من ثالثة االف 

طن«.
ونقلت وكالة أنباء »فارس« 
عن وحيدي قوله »باستطاعة هذا 
الصاروخ الذي يتم تصنيفه في 
عداد الصواريخ القصيرة املدى 
الس���احل وميكن  االنطالق من 
أنواع  تركيبه عل���ى مختل���ف 
العوامات حيث سيضاف إطالقه 
من املروحيات والغواصات في 
العاج���ل«، وأضاف ان  القريب 
الص���اروخ تدمير  باس���تطاعة 
سفن حربية يصل وزنها إلى 3 

آالف طن.
وتابع قائال »ان اإلنتاج املكثف 
لهذا الصاروخ وتسليمه إلى سالح 
البحر في ق���وات حرس الثورة 
اإلسالمية واجليش سيؤدي إلى 
زيادة القدرة الدفاعية في سالح 

البحر« اإليراني.
الى ذلك، أعلن وزير اخلارجية 
الصيني يانغ جييشي عن معارضة 
بالده الشديدة للخطوات األخيرة 
الت���ي اتخذتها الواليات املتحدة 
والتي أساءت للمصالح األساسية 
الصينية والعالقات الثنائية بن 
البلدين فيما دعا إلى بذل املزيد 
الديبلوماسية حلل  من اجلهود 
مس���ألة امللف النووي اإليراني. 

ونقلت وكالة أنباء الصن اجلديدة 
»شينخوا« عن يانغ الذي حتدث 
على هامش اجللس���ة السنوية 
ملؤمتر الشعب الوطني قوله إن 
العالقات الصينية - األميركية 
بدأت بش���كل جيد بعد وصول 
الرئيس األميركي باراك أوباما إلى 

سدة الرئاسة السنة املاضية.
غير أنه اش���ار إلى أن صفقة 
الى  بي���ع األس���لحة االميركية 
الزعيم  اوباما مع  تايوان ولقاء 
الروح���ي للتيبت ال���داالي الما 
»س���ببت اضطراب���ا جدي���ا في 
العالقات الصينية - األميركية 
وشكلت صعوبة في التعاون بن 

الدولتن«.
واضاف »إن هذا الوضع ليس 
ملصلحة كال اجلانبن« الفتا إلى 
أن الصن ال تتحمل مس���ؤولية 
التعقي���دات ف���ي العالقات بن 

الدولتن.
وقال إن املوقف الصيني اعلن 
عنه منذ بضعة ايام خالل زيارة 
نائب وزيرة اخلارجية األميركية 
جاميس ستينبرغ واملدير األعلى 
ملجلس االمن القومي للش���ؤون 
اآلس���يوية جفري ب���ادر خالل 

زيارتهما للصن.
وشدد على أن اجلانب الصيني 
أكد عل���ى مبادئه فيم���ا يتعلق 
مبسألتي تايوان والتيبت وقال 
»أش���رنا إلى أن اخلطوات التي 
اتخذها اجلانب االميركي خرقت 
بجدية املبادئ املنصوص عليها 

في البيانات األميركية الصينية 
الثالث واالعالن الصيني األميركي 
املش���ترك«. وأضاف »أس���اءت 
إل���ى مصالح الصن  اخلطوات 
الشاملة  االساس���ية والعالقات 
األميركي���ة الصينية وتعارض 

الصن هذه اخلطوات بشدة«.
وعلى الصعيد اإليراني حث 
يانغ جميع األطراف املعنية على 
االلتزام باملفاوضات الديبلوماسية 
واس���تخدام حكمتها السياسية 
للتوصل إلى حل شامل ومنطقي 
وعادل فيما يخص امللف النووي 
داعيا إلى بذل املزيد من اجلهود 

الديبلوماسية. 
ف���ي س���ياق اخر، كش���فت 
صحيفة »نيويورك تاميز« امس 
أن احلكوم���ة األميركية منحت 
أمواال وعقودا مبليارات الدوالرات 
لشركات تتعامل مع إيران على 
الرغم من س���عي واشنطن إلى 
تشديد العقوبات املفروضة على 
اجلمهورية اإلسالمية بسبب ملفها 

النووي.
وذكرت الصحيفة أن احلكومة 
األميركية دفعت 15 مليار دوالر 
لشركات حتدت قانون العقوبات 
األميركي���ة م���ن خ���الل إجراء 
إيران  اس���تثمارات ضخمة في 
س���اعدتها في تطوير احتياطها 
من النفط والغاز. وأشارت تقارير 
إلى أن إدارت���ي الرئيس جورج 
بوش وباراك اوباما منحت مكافآت 
لش���ركات تتعارض مصاحلها 

االقتصادية مع األهداف األمنية 
األميركية.

وقد استحوذت الشركات التي 
تتعامل مع إي���ران على حوالي 
األم���وال احلكومية في  ثلث���ي 
الواليات املتحدة وتستثمر معظم 
الطاقة  تلك الشركات في مجال 
وهو أحد أكبر مصادر الواردات 
للحكومة اإليرانية ومركز قوة 
شركات احلرس الثوري اإليراني 
التي تركز عليها إدارة أوباما في 
العقوب���ات الت���ي تفرضها على 
إيران بسبب إشراف احلرس على 
النووية والصاروخية  البرامج 

في البالد.
كما استفادت شركات أخرى 
من أموال احلكومة األميركية وهي 
تعمل مبجاالت صناعة السيارات 
والتوزيع وه���ي أحد القطاعات 
املهمة في االقتصاد اإليراني والتي 
تربطها عالق���ة وثيقة باحلرس 

الثوري.
وقد استفادت الشركات مباشرة 
أو من خالل شركات تابعة لها من 
عقود جتاوزت قيمتها 102 مليار 
دوالر منذ عام 2000 مع احلكومة 

األميركية.
كما استفادت شركات النفط 
والغاز الت���ي تعاملت مع إيران 
الس���نوات املاضية من  خ���الل 
عقود مربحة للتنقيب عن النفط 
شملت مس���احة 14 مليون فدان 
من األراضي في الواليات املتحدة 

وفي اخلارج.

عليه���ا ان تقدم للمجتمع الدولي ضمانات بانها ال 
تدير برنامجا نوويا عس���كريا عن طريق اخضاع 
عملية التخصيب الشراف الوكالة الذرية الدولية 

كما نفعل نحن في السويد«.
وشرح بليكس التجربة السويدية قائال »لدينا 
عش���رة مفاعالت نووية. وتلك املفاعالت حتتاج 
الى وقود. واذا انتجنا نحن الوقود ونحن قادرون 
على انتاجه فان التكلفة ستكون كبيرة. لذا فاننا 
نستورده المداد مفاعالتنا بالوقود. وميكن اليران ان 
تنتج قدرا محدودا من اليورانيوم عالي التخصيب 
للتمكن من تكنولوجيا انتاجه. اال انها كما اوضحت 
ستواجه صعوبات جمة عند محاولة انتاج كميات 
كافية من اليورانيوم عالي التخصيب محليا المداد 

شبكة املفاعالت الطموح التي تنوي تشييدها«.
وردا على سؤال حول ما اذا كان يعتقد ان لدى 
ايران برنامجا نوويا عسكريا قال بليكس »ال اعرف. اعتقد ان تقرير 
اجهزة االستخبارات االميركية عن هذا املوضوع سيصدر في الفترة 
القصيرة املقبلة. لست في موقع ميكنني من ان احكم. ولكنني اعرف 
ان امتالك ايران لس���الح نووي لن يحقق لها االمن الذي تنشده. ان 
االحتاد السوفييتي إنهار وهو قوة نووية كبيرة. فالقنبلة النووية ال 
تصنع أمنا. األمن هو مزيج من القدرات الذاتية االجمالية مبا في ذلك 
العسكرية والعالقات البناءة مع الوسط احمليط والعالم. واعتقد ان 
مواصلة ايران لبرنامجها النووي سيرهقها اقتصاديا الى حد كبير. 
ومرة اخرى فان االحتاد السوفييتي انهار السباب داخلية وهو امر 

يستحق التأمل السيما في ايران«.
وحول امتالك اسرائيل لسالح نووي قال بليكس »مبقدور االيرانين 
في هذه اللحظة املعقدة طرح قضية اخالء الشرق االوسط من اسلحة 
الدمار الشامل مبا في ذلك اسرائيل. وبوسع املجتمع الدولي ان يقدم 
ضمان���ات اقليمية حلدود الدول كما هي قائمة اآلن. كما ان باالمكان 
تعميم املظلة النووية حللف شمال االطلسي )الناتو( لتشمل اسرائيل 
بل ورمبا ضم اسرائيل للحلف مقابل التخلي عن اسلحتها النووية 
ضمن صيغة اخالء الشرق االوسط من االسلحة النووية. واعتقد انه 
في حالة التوصل الى اتفاق سالم وموافقة ايران على بدء مفاوضات 
شاملة فاننا سنجد نافذة مفتوحة على مصراعيها للتقدم نحو حتقيق 

هذا الهدف اي هدف اخالء املنطقة من ذلك النوع من االسلحة«.

مجلس الوزراء التركي يناقش اليوم خطة الرد

غول وأردوغان ينتقدان قرار اإلبادة األرمنية:
تركيا كبيرة والمصوتون ال يعرفون أين تقع أرمينيا

باكستان تعتقل أبويحيى عزام
أحد المقربين من أسامة بن الدن

رفضت دخول وزيرة خارجية االتحاد األوروبي إلى غزة عبر أراضيها

إسرائيل تشكك في تصميم أميركا
 على تحريك عملية السالم 

عواصم � وكاالت: ش����ككت وزارة اخلارجية االسرائيلية في تصميم 
الواليات املتحدة على حتريك عملية السالم مع الفلسطينين، على الرغم 
من جهود املبعوث االميركي جورج ميتش����ل الذي وصل اسرائيل أمس 
لهذا الغرض. وقال التقرير الذي نقلته صحيفة هآرتس عن الوزارة، ان 
االدارة االميركية لن تركز على هذا امللف ألنها ستكون منشغلة بقضايا 

داخلية مع اقتراب انتخابات الكونغرس االميركي في نوفمبر املقبل.
وأضاف التقرير ان واش����نطن تبنت موقفا مؤيدا للفلسطينين في 

االتصاالت التمهيدية لفتح مفاوضات بن اسرائيل والفلسطينين.
وبينما امتنعت اخلارجية االس����رائيلية عن االدالء بأي تعليق، قال 
مصدر قريب منها لوكالة فرانس برس ان »النزاع االسرائيلي الفلسطيني 
يفترض اال يشكل اولوية للرئيس باراك اوباما« بسبب الصعوبات في 

دفعه قدما ووجود ملفات داخلية ودولية اكثر احلاحا.
والتقى ميتشل مساء امس االول وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك 

وبحث معه في استئناف املفاوضات االسرائيلية الفلسطينية.
والتقى بعد ظهر أمس رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامن نتنياهو.

وتأتي زيارة ميتشل قبل وصول نائب الرئيس االميركي جو بايدن 
اليوم الى اسرائيل.

الى ذلك، توقعت مصادر سياس����ية إسرائيلية أن يعلن خالل األيام 
القليلة املقبلة انطالق املفاوضات غير املباشرة بن إسرائيل والسلطة 

الفلسطينية.
ورجحت املصادر في تصريحات لإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن يعلن 

عن انطالق هذه املفاوضات مبناسبة وصول بايدن إلى إسرائيل.
في سياق آخر أعلنت إسرائيل امس رفضها السماح لوزيرة خارجية 
االحتاد األوروبي كاثرين أشتون دخول قطاع غزة عبر أراضيها، ولكنها 

وافقت على أن تتم الزيارة عن طريق مصر.
وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية نقال عن مصادر سياسية »إن إسرائيل ال 
تسمح لشخصيات تزورها باالنتقال من أراضيها إلى قطاع غزة خشية 
أن يفسر األمر وكأنه اعتراف بحكومة حركة حماس« التي تسيطر على 
قطاع غزة منذ اكثر من عامن ونصف العام«. وأعلنت كاثرين أش����تون 
أمس االول أنها س����تزور إسرائيل بعد حوالي عش����رة أيام وأنها تريد 

أيضا زيارة قطاع غزة.
ودعا وزير اخلارجية االيرلندي مايكل مارتن األربعاء املاضي اشتون 
ووزراء خارجي����ة االحتاد األوروبي لزيارة قط����اع غزة واالطالع على 

األوضاع املأساوية فيه.


