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نيويورك ـ سي.إن.إن: قدمت هيئة محلفني في نيويورك 
اول من امس الئحة اتهامات بحق املتهم املشــــتبه مبحاولة 
التفجير الفاشلة في ميدان »تاميز سكوير« في حي مانهاتن 
في أوائل شهر مايو املاضي، بلغ عددها 10 تهم، تصل عقوبة 
بعضها إلى السجن مدى احلياة.ويواجه املشتبه به فيصل 
شاهزاد تهم تتعلق بالتآمر ومحاولة استخدام أسلحة دمار 
شامل، والتآمر ومحاولة ارتكاب إرهاب دولي، إلى جانب تهم 

أخرى، وفقا ملا جاء في بيان صادر عن وزارة العدل األميركية.
وتصل العقوبة القصوى لســــت تهم من الواردة في الئحة 
االتهام إلى السجن مدى احلياة، في حال أدين شاهزادـ  البالغ 

من العمر 30 عاما ـ بحسب بيان العدل األميركية.
وكان وزير العدل األميركي إريك هولدر قد صرح في وقت 
سابق بأن فيصل شاهزاد أقر بتورطه فيما تعتبره السلطات 

األميركية »مخططا لتنفيذ هجوم إرهابي«.

10 تهم لفيصل شاهزاد عقوبة بعضها السجن مدى الحياة

أنباء عن مشاركة مسؤولين في التخطيط والتنفيذ

كشف خطة جديدة الغتيال إياد عالوي في مطار بغداد
عواصمـ  وكاالت: كشفت مصادر 
امنية موثوقة عــــن التوصل الى 
خيوط وتفاصيــــل خطة محكمة 
جديدة الغتيال د.اياد عالوي، زعيم 
القائمة العراقية والرئيس االسبق 

للحكومة العراقية. 
وقالت هذه املصادر في تصريح 
جلريدة »الشــــرق االوســــط« ان 
»خطــــة جديدة ومعــــدة للتنفيذ 
متكنت اجهزة امنية ومخابراتية 
وعســــكرية وحكوميــــة مناصرة 
لعــــالوي مــــن جتميــــع تفاصيل 
خيوطها واستكمالها لالحكام على 
حركة تنقل رئيس القائمة العراقية 
ببغداد متهيدا الغتياله في الوقت 

املناسب«. 
واشارت املصادر الى ان »اخلطة 
تبدأ مبنع اي طائرة مدنية يستقلها 
عالوي من التحليــــق او الهبوط 
فــــي مطار قاعــــدة املثنى اجلوية 
العســــكرية العراقيــــة والواقعة 
بالقرب من مطــــار بغداد الدولي، 
واجباره )عالوي( على استخدام 
الطريق االعتيادي للسفر بواسطة 
اجلو، اي مطار بغــــداد الدولي«، 
كاشفة عن ان »من السهل ملنفذي 
محاولة االغتيال الســــيطرة على 
الطرق املؤدية الى ومن مطار بغداد 
الدولي، وكذلك على مرافق املطار 

االخرى«. 
واكدت هــــذه املصادر انه »من 
الصعب على منفذي خطة االغتيال 
الســــيطرة على ممــــرات وطرق 
مطار قاعدة املثنــــى اجلوية كما 
ان فريق حمايــــة رئيس القائمة 
العراقية يســــتطيع تامني الطرق 
واملمرات في قاعدة املثنى اكثر مما 
يستطيعه في مطار بغداد الدولي 
اخلاضع لسيطرة احلكومة العراقية 

واجهزتها االمنية«. 
وقالت املصادر ان »اجهزة حماية 
عالوي وامنه تلقت في وقت متأخر 
الليلة قبل املاضية تعليمات  من 
رسمية تفيد بعدم استخدام مطار 
قاعــــدة املثنى اجلويــــة من قبل 
الطائرات املدنية التي يستخدمها 
عادة الرئيس االســــبق للحكومة 
العراقيــــة خالل ســــفره من والى 
بغداد«، مشيرة الى ان قرارا »كان 
قد عمل به منذ سبع سنوات كان قد 
سمح لرئيس اجلمهورية، ورئيس 
الــــوزراء، ورؤســــاء احلكومات 
العراقية السابقني ورئيس البرملان 
العراقي باســــتخدام مطار قاعدة 
املثنــــى اجلوية خــــالل رحالتهم 
اال ان  املدنية،  الطائرات  بواسطة 

عالوي كان وما يــــزال هو االكثر 
استخداما لهذا املطار السباب تتعلق 

بامن حياته«. 
وكشــــفت هذه املصــــادر عن 
تفاصيل تتعلــــق »بتنفيذ خطة 
اغتيال عالوي خــــالل اول رحلة 
جوية له ســــواء داخل او خارج 
العراق، اذ ان املخططني سيكونون 
على استعداد لتنفيذ خطة االغتيال 
في مطار بغداد الدولي وخاصة في 
املسافة ما بني الترجل من سيارته 
والطائرة مستخدمني قناصا مسلحا 
ببندقية بها كامت للصوت يقتل بعد 
تنفيذ العملية حتى ال يكشف عنها«. 
وقالت املصادر االمنية املوثوقة ان 
»اطرافا حكومية وعلى مستويات 
عالية ومهمة متورطة في عملية 

التخطيط والتنفيذ خلطة اغتيال 
عالوي«. 

وكانت »الشــــرق االوسط« قد 
نشرت في وقت سابق معلومات 
عن وجود خطة محكمة الغتيال 
رئيس القائمة العراقية قبل الشروع 
العراقية،  في تشــــكيل احلكومة 
مستندة الى معلومات امنية خاصة 
وحتذيرات من اجهزة مخابراتية 
عراقية وعربية واميركية، يذكر ان 
الشارع الذي يقع فيه مقر د.عالوي، 
شارع الزيتون بجانب الكرخ من 
بغداد هو الوحيد الذي مت فتحه امام 
الذي  الوقت  العام في  االستخدام 
يتحصن فيه غالبية املسؤوليني 
احلكوميني املهمني وانصاف املهمني 

في املنطقة اخلضراء.

صورة أرشيفية للرئيس األسبق للحكومة العراقية إياد عالوي بعد فوز قائمته »العراقية« في االنتخابات

محمود عباس متحدثا إلى املبعوث األميركي للسالح في املنطقة جورج ميتشل في رام اهلل أمس    )رويترز(

السيستاني: ال نعارض وال ندعم
 أي مرشح لرئاسة الحكومة

 الجيش التركي: مقتل 130 متمردًا كرديًا
 و43 عسكريًا تركيًا منذ مارس

النجفـ  أ.ف.پ: حّذر املرجع الديني الكبير 
علي السيستاني امس من حدوث ازمة سياسية 
كبيرة »تستدعي تدخل املرجعية حللها«، مجددا 
في الوقت ذاته وقوفه على احلياد ازاء جميع 

الكتل السياسية.
وقال حامد اخلفاف املتحدث الرسمي باسم 
السيستاني للصحافيني ان »املرجعية لن تدعم 
احدا من املرشحني الى منصب رئاسة الوزراء 

كما انها ال تضع ڤيتو على اي منهم«.
واكد ان املرجعية »تأمل التوصل الى تشكيل 

حكومة كفؤة قادرة على حل مشاكل البلد في 
وقت قريب، واال حتدث ازمة سياسية كبيرة 
تستدعي تدخل املرجعية الدينية حللها«.واضاف 
ان املرجع »اكد على مسامع جميع زواره من 
ــيني ومنهم وفد العراقية، الذي كان  السياس
ــكيل احلكومة  اللقاء بهم طيبا للغاية، ان تش
ــية ووفقا  يخضع للحوار بني الكتل السياس

لآلليات الدستورية«.
وما تزال احملادثات لتشكيل حكومة جديدة 
تراوح في مكانها بعد اكثر من مائة يوم على 

االنتخابات التشريعية في السابع من مارس 
املاضي.

ــى اخلفاف ما تناقلته تقارير اعالمية  ونف
ــكيل التحالف  حول »دور املرجعية« في تش
بني ائتالفني شيعيني »دولة القانون« بزعامة 
رئيس الوزراء املنتهية واليته نوري املالكي،  
ــي« الذي يضم  ــالف الوطني العراق و»االئت
االحزاب الشيعية باستثناء »الدعوة«.واكد ان 
»املرجعية الدينية لم يكن لها دور في التحالف 

كما لم يتم التطرق الى هذا املوضوع ابدا«.

ــردا كرديا و43 عنصرا من  ــرة ـ أ.ف.پ: قتل حوالي 130 متم أنق
ــة التركية منذ مارس خالل عمليات للجيش التركي في  القوات االمني
ــبما اعلن  ــك املتمردون قواعد خلفية، حس ــا والعراق حيث ميل تركي

مسؤول عسكري تركي امس.
واعلن اجلنرال فخري كير للصحافيني ان املعلومات التي اعطتها 
ــي 20 مايو على قواعد ملتمردين من  ــتخبارات بعد غارة جوية ف االس
ــمال العراق، تظهر ان اكثر من 100  ــتاني في ش حزب العمال الكردس

متمرد قتلوا.
ــارس املاضي، قتل حوالى ثالثني متمردا  واضاف انه منذ مطلع م
ــكرية في تركيا، وتابع »وعليه نعتبر انهم فقدوا 130  في عمليات عس

ناشطا في االشهر االربعة االخيرة«.
وقال اجلنرال كير ان خمسة متمردين على االقل قتلوا خالل توغل 
ــر للجيش التركي في االراضي العراقية االربعاء في عملية متت  قصي
مبساندة جوية وجاءت اثر هجوم شنه حزب العمال الكردستاني على 

حرس احلدود في محافظة سرناك.
واوضح ان اجلنود املشاركني في تلك العملية عادوا الى قواعدهم في 
اليوم نفسه، واضاف الضابط التركي الذي يتولى ادارة دائرة عمليات 
االمن الداخلي ان االتصاالت بني املتمردين التي اعترضها اجليش »تظهر 
ــائرهم بلغت حوالي 20« قتيال، واشار اجلنرال من جانب اخر  ان خس

الى ان 43 عنصرا من القوات االمنية التركية قتلوا منذ مارس.

روسيا: العقوبات ضد طهران لن تؤثر على استكمال محطة »بوشهر« النووية

رام اهلل: عباس يبلغ ميتشل رفضه التسهيالت اإلسرائيلية على حصار القطاع

غيتس: إيران قادرة على ضرب أوروبا بمئات الصواريخ 

إسرائيل تدرس إشراك أوروبا في مراقبة المعابر إلى غزة

سويسرا تدرس مقاضاة ليبيا 
على خلفية احتجاز مواطنيها

جنيڤـ  ا ف پ: تدرس سويسرا التقدم بدعوى 
قضائية ضد ليبيا الحتجازها مواطنني سويسريني 
عادا الى بالدهما من طرابلس حسبما اعلنت وزيرة 
اخلارجية السويسرية في حديث نشر امس على 

موقع محلي.
وقالت الوزيرة كاملي راي »ندرس امكانية اتخاذ 
اجراءات امام املنظمات الدولية ضد احتجاز مواطنني 

سويسريني اثنني في خريف 2009«.
واضافت »لقد تعرضوا للعزل حلوالى ثمانية 

اسابيع«.
وتشمل الدعوى القضائية املقاولني السويسريني 
ماكس غولدي ورشيد حمداني اللذين احتجزا في 

اخلريف املاضي.
وفي 18 سبتمبر، اعتقل الرجالن خارج السفارة 
السويسرية في طرابلس حيث نقال الى موقع سري 

بقيا فيه حتى 9 نوفمبر.
وبعد محادثات مطولة بني برن وطرابلس برعاية 
االحتاد االوروبي، ســـمح حلمداني وهو مسؤول 
في شركة مقاوالت هندسية سويسرية، مبغادرة 

ليبيا في 9 فبراير.
لكـــن ماكس غولدي، لم يتمكن من العودة الى 
كنف عائلته في سويسرا اال في بداية االسبوع اثر 
اتفاق وقع بني برن وطرابلس ويهدف الى تطبيع 

العالقات بينهما.
وقد ظل محتجزا لـ 23 شـــهرا في ليبيا، وهي 

فترة وصفها بـ »الكابوس«.
ويفترض ان تلتقي الوزيرة السويسرية التي 
تقول انها تشعر »بالغضب«، مبمثلني عن السلطات 
الليبيـــة اليوم في مدريد من اجل مناقشـــة خطة 

التحرك.
وخالل حديثها الى موقع »20 مينوتن اونالين«، 
اكدت كاملي راي ان االجراء القانوني املتعلق بعملية 
االحتجاز ميكن ان يتم في اطار محكمة التحكيم.

وكانت هذه احملكمة قد اخطرت بخطة التحرك 
في قضية جنـــل الزعيم الليبي معمـــر القذافي، 
هانبيال،  الذي اوقف مـــع زوجته في جنيڤ في 
يوليو 2008 بعد شكوى تقدم بها اثنان من خدمهما 

لسوء معاملتهما.

عواصــــم ـ وكاالت: اكد وزير 
الدفاع االميركي روبرت غيتس ان 
ايران قادرة على شن هجوم على 
اوروبا بواسطة »عشرات او حتى 
مئات« الصواريخ، االمر الذي دفع 
بواشــــنطن الى اجراء اعادة نظر 
جذريــــة بنظامها الدفاعي املضاد 

للصواريخ.
وقال غيتس في جلســــة في 
بــــني عناصر  الكونغــــرس »من 
املعلومات التي ساهمت في قرار 
منهــــج التكيف املرحلي إدراك أن 
ايران اذا شــــنت فعليــــا هجوما 
صاروخيا على اوروبا لن يكون 
ذلك مجرد صــــاروخ او اثنني او 

بضعة صواريخ«.
واضــــاف »بل ســــيكون على 
األرجح هجوما بوابل من الصواريخ 
حيث من احملتمل ان نتعامل مع 

عشرات بل ومئات الصواريخ«.
وعبر غيتس عن يقينه في ان 
الصواريخ االعتراضية التي يجري 
تطويرها »ستعطينا القدرة على 
حماية قواتنا وقواعدنا ومنشآتنا 

وحلفائنا في أوروبا«.
وقــــال غيتس ان لنشــــر هذه 
االنظمة االعتراضية بحلول 2020 
تقريبا أهمية حاســــمة ال بسبب 
خطــــر صواريخ ايــــران وكوريا 
الشمالية فحسب وامنا العتقاده 
»انه بحلــــول 2020 قد نرى هذا 
اخلطر من دول اخرى خصوصا 
اذا لم ننجح فــــي منع ايران من 

صنع اسلحة نووية«.
غيــــر ان غيتس كان قد حاول 
في وقت سابق في اجللسة تهدئة 
مخاوف روســــيا بشــــأن املنهج 
األميركي اجلديد اخلاص بالدفاعات 
الصاروخية في اوروبا من خالل 
التهوين من شــــأن قدرة االنظمة 
على التصدي لهجوم واسع النطاق 

من روسيا.
وقــــال »دفاعاتنا الصاروخية 
التصدي  القــــدرة على  لها  ليس 
لترسانة روسيا االحتادية الضخمة 
واملتطــــورة. وبالتالي فالدفاعات 
الصاروخيــــة األميركيــــة ال ولن 
الردع االســــتراتيجي  تؤثر على 

»الــــروس  الروســــي«.واضاف 
يعرفون ان دفاعاتنا الصاروخية 
مصممة العتراض عدد محدود من 
الصواريخ التي تطلقها دولة مثل 

ايران او كوريا الشمالية«.
وكانت حكومة اوباما اشارت 
الى امكانية ان تســــاهم موسكو 
في منظومــــة الدفاع الصاروخي 
الواليات املتحدة.  باالشتراك مع 
لكــــن غيتس قال »ال يوجد اتفاق 
في اآلراء بشان الدفاع الصاروخي. 
فالروس يكرهونه. وهم يكرهونه 
منذ اواخر الستينيات وسيكرهونه 
دائما وذلك في األغلب ألننا سنبنيه 

ولن يقوموا هم بذلك«.
الى ذلك، أعلن املتحدث باسم 
وزارة اخلارجية الروسية أندريه 
نيســــترينكو امس أن العقوبات 
اجلديدة التي أقرها مجلس األمن 
ضد جمهورية إيران اإلســــالمية 
لن تؤثر على عملية إنشاء محطة 

»بوشهر« النووية اإليرانية.
ونقلت وكالة أنباء »نوفوستى« 
الروسية عن املتحدث باسم وزارة 

اخلارجية قوله »إن عقوبات مجلس 
األمن لن تقف حائال أمام استكمال 

بناء محطة بوشهر اإليرانية«.
الروسي  الرئيس  أكد  بدوره، 
دميتري مدڤيديڤ أن روسيا أيدت 
الدولي بشأن  قرار مجلس األمن 
فــــرض عقوبات جديدة شــــديدة 
على القيــــادة اإليرانية ألن إيران 
ال تريــــد التوصل إلى اتفاق حلل 
ملــــف برنامجها النووي غير انه 
قال في حديث مع صحيفة »وول 
ســــتريت جورنال« األميركية إن 
فرض العقوبات االحادية اجلانب 
على إيران سيزيد الوضع سوءا 
وسيلحق ضررا جديا باحلوار مع 

طهران.
وأعــــاد مدڤيديڤ إلى االذهان 
ان موسكو وواشنطن اتفقتا على 
أن حتمل هــــذه العقوبات طابعا 
جماعيا، مشيرا الى ان العقوبات 
التي قد تتخذ مــــن قبل اي دول 
اخرى ستؤدي الى تدهور الوضع 

ألنها ليست منسقة دوليا.
وذكــــر الرئيس الروســــي أن 

املجتمع الدولي متكن من تنسيق 
موقف مشــــترك وبناء من إيران، 
موجهــــا انتقادات الــــى الواليات 
املتحدة واالحتاد األوروبي اللذين 
أقرا مؤخــــرا حزمة من العقوبات 

األحادية اجلانب ضد ايران.
واضــــاف الرئيس الروســــي 
التي نشرتها وسائل  املقابلة  في 
االعالم الروســــية امــــس أن مثل 
هــــذه العقوبات ســــتلحق ضررا 
الدول  باالتفاقيات املوجودة بني 
الكبرى ألنها فــــي نهاية االمر قد 
تشــــمل دوال أخرى مذكرا ان هذا 
األمر لم تتم مناقشــــته في أثناء 
صياغة مشروع القرار الدولي حول 
العقوبات ضد إيران واملوافقة عليه 

في مجلس االمن الدولي.
وقــــال مدڤيديــــڤ: »علينا أن 
نبنــــي احلــــوار مع إيــــران وفي 
بعض األحيان أن نضغط عليها 
وأن ندفعها الى موقف بناء أكثر، 
ولكن هذه الضغوط يجب اال تثير 
مشاكل للسكان املدنيني ويجب أن 

نتخذ القرارات باالجماع«.

عواصــــم ـ وكاالت: أعلــــن نائب وزير 
اخلارجية اإلسرائيلي داني ايالون أن بالده 
تدرس »بإيجابية« فكرة مشاركة دولية في 
نقاط املراقبة عند معابر نقل املســــاعدات 

اإلنسانية الى غزة.
 وأضاف أيالون خالل مؤمتر صحافي 
عقده في باريس، أن مشاركة أوروبية في 
مراقبة نقاط العبور والتي اقترحها برنار 
كوشنير في األيام األخيرة امر ممكن، رافضا 
في املقابل االقتراح الفرنسي، القاضي برقابة 
أوروبية على السفن التي تنقل املساعدات 
اإلنســــانية الى غزة انطالقــــا من مالطا او 

قبرص.
الى ذلك، أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس أمس املبعوث األميركي للسالم في 
املنطقة جورج ميتشل برفضه للتسهيالت 
التي قررت إسرائيل إدخالها على البضائع 

التي تسمح بتوريدها إلى قطاع غزة.
وقال صائب عريقات رئيس دائرة شؤون 
املفاوضات في منظمة التحرير في مؤمتر 
صحافي عقب اجتماع عباس وميتشل في 
رام اهلل إن الرئيس الفلسطيني أكد ضرورة 
الرفع الشامل والكامل للحصار اإلسرائيلي 

املفروض على غزة.
وأكــــد عريقات »أن املســــألة ال تتعلق 
بالتخفيف مــــن احلصار فهــــذا ال يكفي..
والرئيــــس عباس يريد أن يصل إلى قطاع 
غــــزة 100% من حاجاته... أي رفع شــــامل 

للحصار«.
وأضاف أن عباس دعا اإلدارة األميركية 
إلى »تلبية احلاجات األساسية الكاملة ملليون 
ونصف مليون فلسطيني في قطاع غزة وأال 
تستخدم هذه املواد كسيوف مسلطة على 

رقاب أبناء شعبنا«.
وأملح عريقات إلى أن عباس طالب كذلك 
بإيصال بضائع غــــزة إلى الضفة الغربية 
وبالعكس، داعيا اإلدارة األميركية واملجتمع 
الدولي لبذل كل جهد ممكن من أجل حتقيق 
ذلك.وأشار عريقات إلى أنه مت االتفاق على 
اســــتمرار احملادثات مع اإلدارة األميركية 
باإلضافــــة للمحادثات اجلارية مع االحتاد 

األوروبي.
كان مجلس الوزراء اإلسرائيلي املصغر 
وافق خالل اجتماع أجراه أمس على إدخال 
تســــهيالت على قائمة املنتجات والســــلع 
املســــموح بدخولها إلى غزة لتشمل املواد 
الالزمة لتنفيذ مشــــاريع »ذات طابع مدني 

وتخضع لرقابة دولية«.
وحول قضية االستيطان، قال عريقات 
إن عبــــاس أثار مع ميتشــــل قضية تأكيد 
اجلانب اإلسرائيلي على بناء 1600 وحدة 
اســــتيطانية في مستوطنة راموت شالوم 

في القدس الشرقية.
وأضاف »إن ميتشل أكد على أن االلتزام 
الذي أعطي للجانب الفلسطيني بعدم البناء 

في املستوطنات مازال قائما«.
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