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الرباطـ  د ب أ: أعلنت سلطات األمن املغربية أمس 
أنها متكنت من تفكيك »شـــبكة إرهابية« يتزعمها 

»مواطن أجنبي يحمل اجلنسية الفلسطينية«.
ونقلت »وكالة املغرب العربي لألنباء« املغربية 
عن بيان لوزارة الداخلية أن هذه الشـــبكة تتكون 
من 11 شـــخصا »يتبنون الفكر التكفيري اجلهادي 
ويخططون الرتكاب أعمـــال إرهابية داخل التراب 

الوطني«.
وأضاف أن النجاح في تفكيك الشبكة جاء »في 
إطار اجلهود املبذولة ملكافحة اإلرهاب والتطرف«.

وشدد البيان على أن »األبحاث التزال جارية مع 
أفراد هذه الشبكة حتت إشراف النيابة العامة لدى 
محكمة االستئناف بالرباط، وأنه ستتم إحالة املتورطني 

في األفعال اإلجرامية املذكورة إلى العدالة«.

المغرب يفكك »شبكة إرهابية« يتزعمها فلسطيني 

اإلمارات تغلق 40 شركة انتهكت العقوبات الدولية على إيران وتحذّر من المزيد
اكبر صاحلي أن اثنني من مفتشــــي الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية منعا من دخول إيران بســــبب تقدميهما »معلومات 

خاطئة« حول األنشطة النووية اإليرانية.
ونقلت وسائل إعالم إيرانية عن صاحلي قوله ان طهران 
احتجت في االجتماع السابق حلكام الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية على »تقرير خاطئ الثنني من مفتشــــي الوكالة ألن 

تقريرهما لم يكن واقعيا.
وطلبنا من الوكالة الدولية حسب الضوابط عدم إرسال 

هذين املفتشني إلى إيران واستبدالهما مبفتشني آخرين«.
وأضاف »إيران ســــوف لن تسمح بأي عمليات تفتيش 

خارج نطاق قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية«.
وأكد صاحلي - وفقا ملــــا نقلته وكالة االنباء االيرانية 
»فارس«ـ  أن إيران لن تسمح بتجاوز التفتيش حدود معاهدة 
)ان بي تي( وقال »نحن قمنا بالســــماح للمفتشني بإجراء 
عمليات تفتيش تتجاوز ما نصت عليه تلك املعاهدة حيث 

كان هذا االمر بشكل طوعي من ايران«.
وعن التزامات ايران باالتفاقيات الدولية قال صاحلي »لن 
نتجه الى االمام اكثر من ذلك ولن نتراجع عن حقوقنا، وهذا 

يعني انه على املفتشني ان ينجزوا عملهم في اطار ذلك«.
من جانبه، أوضح علي أصغر سلطانية مبعوث ايران 
لدى الوكالة الدولية ان طهران ستســــمح ملفتشي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية باستمرار مراقبة انشطتها النووية 
على الرغم من منعها املفتشني املذكورين من دخول البالد. 
وقال في ڤيينا للصحافيني »هذان االثنان لم يعودا مفتشني 
مكلفــــني بعــــد االن. لكن بالرغم من ذلك ميكن للمفتشــــني 
االخريــــن بالطبع زيارة البالد. عمليات املراقبة مســــتمرة 

دون اي تدخل«.
مضيفا »علينا ان نتوخى مزيدا من احلذر بشــــأن اداء 
املفتشني حفاظا للسرية«. وصرح بأن ايران منعت املفتشني 
النهما قدما معلومات مغلوطة. فــــي املقابل، قالت مصادر 
قريبــــة من الوكالــــة الدولية للطاقة الذريــــة في ڤيينا انه 
بإمكان الدول رفض مفتشــــني ومطالبة الوكالة بتغييرهم 

كما فعلت ايران أمس.
وأضافت املصادر ان اي دولة »من حقها ان تسمح او ال 

تسمح بدخول شخص ما«.

2010 بلغ 8 مليارات 399 ومليون دوالر وحجم الصادرات 
4 مليارات 530 ومليون دوالر.

وقال إن اســــتيراد البضائع منا في إيران بنســــبة %19 
فيما منت الصادرات بنســــبة 33% مقارنة بالفترة نفسها 

من العام املاضي.
وأكد ان »واردات ايران لن تنخفض هذا العام بل تؤكد 
االدلة ارتفاع حجم واردات البالد من 55.5 مليار دوالر خالل 

العام املاضي الى نحو 60 مليار دوالر لهذا العام«.
في غضون ذلك، أعلنت طهــــران أمس منعها اثنني من 
مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول اراضيها، 
لكنها شــــددت في ذات الوقت علــــى انها لن توقف عمليات 

التفتيش التي تقوم بها املنظمة الدولية.
وقد أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية  علي   

عواصمـ  وكاالت: فيما تتصاعد حدة املواجهة »النووية« 
بني الغرب وإيران، كشــــفت صحيفة »غولف نيوز« أمس 
نقال عن مصادر مطلعة أن الســــلطات اإلماراتية ســــتغلق 
أي شركة يثبت ارتباطها باحلرس الثوري اإليراني وغيره 
من الهيئات واألفراد التي يشــــملها قرار مجلس األمن رقم 
1929 املتعلق بتشديد العقوبات على اجلمهورية اإلسالمية 

لرفضها التخلي عن برنامجها النووي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله »سيتم إغالق أي 
عمل لشركات في اإلمارات العربية املتحدة يثبت ارتباطها 
باحلرس الثوري اإليراني وغيره من الهيئات واألفراد التي 

يشملها جتميد األصول الصادر عن األمم املتحدة«.
وقال املصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن اإلمارات 
أغلقت أكثر من 40 شركة دولية ومحلية كجزء من مالحقتها 
للتعامل غير الشرعي بالتجهيزات ذات االستخدام املزدوج 

وتبييض األموال.
وأضاف أنه ثبت أن الشركات متورطة باملجال النووي 
و»االستخدام املزدوج واخلطر للمواد التي حتظرها قرارات 
األمم املتحدة ومعاهدة احلد من االنتشار النووي«، غير أنه 
رفض الكشف عن أسماء هذه الشركات أو جنسية مالكيها. 
وأكــــد أن اإلمارات »ملتزمة بتنفيذ موجباتها جتاه اجلهود 

الدولية للحد من االنتشار النووي«.
وذكــــرت الصحيفة أنه في 10 يونيو أي بعد يوم واحد 
على تبني مجلــــس األمن رزمة عقوبات جديدة على إيران 
طلب رجل أعمال إيراني شــــطب اسمه من شركة تتخذ من 

إمارة دبي مركزا لها وترتبط باحلرس الثوري.
وأشارت إلى أن السلطات في دبي منعت السنة املاضية 
شركة »ساينتكنيك« في اإلمارة من بيع جتهيزات من تصنيع 

شركة االلكترونيات »سيمنز« إلى إيران.
إال أن مساعد وزير الشؤون االقتصادية ورئيس الدائرة 
العامة للجمارك في إيران اردشير محمدي قلل من جدوى 
العقوبات ضد إيران وقال لوكالة األنباء اإليرانية الرسمية 
)إرنا( »إن توقعاتنا تفيد بأن العقوبات سوف لن تؤثر على 

مسار صادرات وواردات البالد«.
وأشار محمدي إلى أن حجم واردات إيران خالل الشهرين 
االول والثاني من العام الفارسي احلالي الذي بدأ في 20 مارس 

طهران تمنع اثنين من مفتشي الوكالة الدولية من دخول أراضيها

رئيس وكالة الطاقة الذرية اإليرانية علي أكبر صاحلي

كوردسمان لـ »األنباء«: خطة طهران لبناء 
مفاعالت جديدة تمويه لهدف آخر

خمس ســـنوات وهو بطبيعة 
احلـــال تقدير بالـــغ التفاؤل. 
ولكـــن املشـــكلة ان الضغوط 
التي يضعها الساسة في ايران 
على علماء الطاقة النووية هناك 
ميكن ان تفضي الى أخطاء في 
البناء ومن ثم الى ارتفاع كبير 
في احتماالت حدوث مشكالت 

تقنية كبيرة مستقبال«.
وتابع »اعتقد ان اإليرانيني 
يدركون ان هدف إقامة 5 مفاعالت 
جديدة مع االنتهاء من املفاعل 
االول فيها بعد 5 سنوات فقط 
هو هدف غير معقول. ويثير ذلك 
تساؤالت عن الهدف احلقيقي من 
تصريحات صاحلي. وفي تقدير 
كثيرين هنا ان الهدف احلقيقي 
هو توسعة منشآت التخصيب 
في نطنز وليس اقامة مفاعل بعد 
5 سنوات. ويطرح ذلك تساؤال 
جديدا حول مستوى التخصيب 
الذي ستقفز اليه عمليات نطنز. 
األمر كله يثير قلقا حقيقيا لدينا 
سواء كان صاحلي صادقا في 
هدف الـ 5 سنوات او كان اإلعالن 
مجرد متويه ملشـــروع جديد 
بتوسعة القدرات التخصيبية 

في نطنز«.

اليها«.
وقال كوردسمان »ان ايران لم 
يسبق ان شيدت مفاعال نوويا 
التخصيب  من قبل. ومنشآت 
احلالية ليست مفاعالت. وحتى 
بالنسبة ملفاعل آراك فان عملية 
بنائه تتعثر على نحو مستمر 
حتى اآلن. واعتقد ان كل تلك 
العوامـــل جتعـــل القلق على 
تطبيق معايير األمن واحليلولة 
دون حـــدوث كارثـــة نووية 
امورا مشروعة متاما. لقد قال 
صاحلي ان خطة بناء املفاعل 
االول ســـتنفذ بالكامـــل خالل 

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
الشـــؤون  خبيـــر  قـــال 
االستراتيجية االميركي املعروف 
أنتوني كوردســـمان ان إعالن 
ايران عن خطة جديدة إلقامة 
4 مفاعـــالت إضافية ميكن ان 
يكون متويها الجتاه جديد في 
طهران يرمي الى تخصيب املزيد 
من اليورانيوم الى مستويات 
أعلى من 20% في نطنز ويثير 
 قلقا حقيقيا حول صدق مزاعم
طهـــران بســـلمية برنامجها 

النووي.
وقـــال كوردســـمان فـــي 
تصريحات خاصة لـ »األنباء« 
ان القـــرار االيرانـــي »خضع 
لدراسة مســـتفيضة من قبل 
خبراء الشـــؤون النووية ولم 
يخلص احدا منهم الى ان هذا 
القرار يعكس قدرا من اجلدية 
في ذاته«. وفســـر كوردسمان 
ذلك بقوله »فـــي تقديرنا فان 
القـــرار يهدف الى إخفاء خطة 
اخرى تقضي بتوسعة قدرات 
التخصيب الى حد ملموس في 
نطنز على نحـــو يثير القلق 
حول مستويات التخصيب التي 
يرغب اإليرانيون في الوصول 

أنتوني كوردسمان

»الصدري« يجدد تحفظه على رئاسة المالكي للحكومة 
وتضارب حول موقفه من تولي الجعفري لها

عالوي يتهم حكومة المالكي بالتسهيل لمخططات اغتياله

بغـــداد ـ وكاالت: كلمـــا ازداد عمر الفراغ 
السياســـي املمتد منذ أربعة شهور هو عمر 
البرملان العراقي اجلديـــد، ازدادت تعقيدات 
تشكيل احلكومة اجلديدة وعلى األخص حتديد 
رئيســـها، حيث علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة ان بورصة املرشحني لتولي هذا املنصب 
مازالت في ارتفاع، وقالت املصادر ان مرشحي 
تسوية جدد انضموا الى هذه القائمة أبرزهم 
حبيب الصدر املدير الســـابق لشبكة اإلعالم 
العراقي وعلي الدباغ وخضير اخلزاعي وزير 
التربية احلالي وشيروان الوائلي وزير األمن 
الوطني. وفي إشارة الى تبدل املعطيات وراء 
ترشح أي من األسماء قالت املصادر ان ايران 
التي أفيد ســـابقا بأنها ودوال اقليمية رفعت 
دعمها لترشـــيح رئيس احلكومـــة املنتهية 
واليته نوري املالكي ومنافسه زعيم القائمة 
العراقية اياد عالوي، باتت تؤيد ان تكون رئاسة 
احلكومة للمالكي او د.إبراهيم اجلعفري رئيس 
الوزراء الســـابق، اال ان التيار الصدري جدد 
حتفظه على املالكي وهو ما أبلغه ممثلون عن 
التيار التقوا رئيس احلكومة قبل أيام، وأكدوا 

له عدم التصويت له، بحسب املصادر.
أما بالنسبة لترشيح اجلعفري فقد تضاربت 
املعلومات الواردة من العراق حول موقف التيار 
الصدري منه، اذ قالت مصادر مقربة من التيار 
انه غير مســـتعد لدفع ثمن تولي اجلعفري 
رئاسة احلكومة ودعمه، كون ذلك يعني عدم 
حصولهم على اي مقعد وزاري في احلكومة 
اجلديدة، وعزت املصادر ذلك الى االتفاق على 
ان الكتلة التي ينتمي اليها رئيس احلكومة ال 

وقال: »ان ما تناقلته بعض وســـائل اإلعالم 
عني حول دعمنا للمالكي غير صحيح، ألننا 
مازلنـــا نتحفظ على توليـــه منصب رئيس 

الوزراء للمرحلة املقبلة«.
وتتحفظ كتلة األحرار التي حصلت على 40 
مقعدا من مقاعد االئتالف الوطني العراقي على 
تولي املالكي والية ثانية حتى بعد التحالف 

معه ضمن التحالف الوطني.
إلى ذلك وبعد تزايد احلديث عن محاولة 
الغتياله، كشف اياد عالوي، انه طلب إجراءات 
أمنية مشددة من األميركيني حلمايته وانهم 
اســـتجابوا ملطلبه بوضع املزيـــد من الكتل 
االسمنتية في محيط منزله. وكرر عالوي في 

حتصل على مقاعد وزارية. خالفا لذلك، أكد 
الناطق الرســـمي باسم مكتب الصدر صالح 
العبيدي ان »كتلة األحرار مازالت متمســـكة 
مبرشـــحها ملنصب رئيس الوزراء د.ابراهيم 
اجلعفري الذي فاز باالستفتاء الشعبي للتيار 
وليس لدينا مرشـــح آخر«. وأشـــار الى »ان 
فترة الشـــهر التي منحها الدستور لتشكيل 
احلكومة لـــم تبدأ بعد النه لـــم يتم اختيار 
رئيس ملجلس النـــواب والذي يختار بدوره 
رئيس اجلمهورية وهو الذي يكلف شخصا 
من الكتلة الكبرى لتشكيل احلكومة املقبلة«. 
إال ان العبيدي جدد حتفظ التيار الصدري على 
ترشيح املالكي لوالية ثانية لرئاسة الوزراء 

حديث لصحيفة »التاميز« البريطانية نشرته 
أمس، ما اعلنه ســـابقا بأنه تلقى حتذيرات 
من جنراالت أميركيني ومســـؤولني عراقيني 
بوجـــود مخططات لقتله. وردا على ســـؤال 
حول اجلهة التي قد تكون تريد اغتياله قال 
»ال اعلم«، لكنه املح إلى أن احلكومة املنتهية 
واليتها برئاسة منافسه رئيس الوزراء نوري 
املالكي قد تكون تســـاهم في تهيئة األجواء 
لهؤالء الذين يســـتهدفونه. وقال عالوي انه 
طلب من احلكومة وضع املزيد من إجراءات 
احلماية حول منزله لكن املسؤولني األمنيني 
رفضوا ما دفعه الى طلب تدابير إضافية من 
األميركيني الذين وافقوا على وضع حواجز 
إضافية. ميدانيا،  أعلنت الشرطة العراقية أمس 
مقتل تسعة من عناصرها وإصابة 18 آخرين 
بينهم مدنيون في انفجار عبوة ناسفة وسط 
سوق مدينة الشرقاط التابعة حملافظة صالح 
الدين أمس االول. وقالت مصادر في شرطة 
الشرقاط لوكالة األنباء األملانية إن عبوة ناسفة 
انفجرت في سوق مبدينة الشرقاط ما تسبب 
في مقتل تســـعة من عناصر الشرطة بينهم 
اثنان برتية رائد احدهم مدير مكتب املعلومات 
باملدينة والثاني معاونه. وأشارت إلى إصابة 18 
غالبيتهم من املدنيني وإحلاق إضرار بالسوق 
واحملال التجارية. لكن مصادر أخرى ذكرت ان 
القتلى سقطوا في هجوم نفذه انتحاري فجر 
حزاما ناســـفا كان يرتديه حني جتمع رجال 
الشـــرطة ومدنيون لتفقد اآلثار الناجمة عن 
القنبلة التي انفجرت على الطريق قبل دقائق 

وأسفرت عن إصابة شخص بجروح.
رئيس الحكومة التركي رجب طيب أردوغان خالل جولة مع قائد القوات المسلحة الجنرال إلكر باشبوغ لتفقد قوات الجيش المرابطة عند مدينة هاكاري على 
الحدود مع العراق بعد يومين من أسوأ المواجهات بين القوات التركية ومتمردي حزب العمال الكردستاني خالل عامين                                                )أ.ف.پ(

تخفيف الحصار اإلسرائيلي عن غزة يُدخل مهربيها »النفق المظلم«
غـــزة ـ أ.ف.پ: انقلب املثل القائل 
»مصائب قـــوم عند قوم فوائد« على 
رؤوس مهربي البضائع عبر األنفاق 
من مصر الى قطاع غزة احملاصر منذ 
نحو 4 سنوات، بعد ان أعلنت اسرائيل 
عزمها تخفيف هذا احلصار. ولم يعد 
أمام التجار إال التخلص من بضائعهم 
املهربة قبل رفع احلصار حيث يستبشر 

الغزيون بأن األسعار ستنخفض. 
ويدلل التاجر ابوحسن على عشرات 
صناديق املشروبات الغازية املصرية 
الصنع املكدسة أمام محله في مدينة 
رفح جنوب قطاع غزة، لبيعها بأسعار 
مغرية والتخلص منها تفاديا للخسارة 
عقب إعالن اســـرائيل عزمها تخفيف 
احلصار عن غزة. فبعد ان اكتسحت 
البضائع املصرية والصينية املهربة 
السوق الغزي بات التخلص منها امرا 
ضروريا بالنســـبة للتجار وان كان 
بأبخس األسعار خشية تنفيذ القرار 
اإلسرائيلي الذي يهدد بكساد جتارتهم. 
وينادي ابوحسن )54 عاما( بصوته 
الغليظ »صندوق الكوال بعشرين شيكل 
فقط«، اي ما يقارب اخلمسة دوالرات. 

ويقول لوكالة فرانس برس »كنت ابيع 
الصندوق بـ 28 شيكال واحيانا بـ 30 
لكني اعرضه اليوم على الزبائن بـ 20 
فقط الن اسرائيل قالت انها ستسمح 
بدخول املواد الغذائية واملشـــروبات 

الغازية«.
وفي سوق النجمة املمتلئ ببضائع 
األنفاق وسط مدينة رفح، يقول ابواحمد 
)36 عاما( الذي ميلك محال لألجهزة 
الكهربائية وأواني الطهي ان »كل بضائع 
احملل انخفض سعرها للنصف بعد ان 
سمحت اسرائيل بدخول اواني الطهي 
وانتشرت أخبار بني الناس بأن اسرائيل 

سترفع احلصار عن غزة«. 
ويبـــدي الرجل قلقـــه من دخول 
البضائع عن طريق املعابر االسرائيلية، 
قائال »اذا دخلت االجهزة الكهربائية عن 
طريق اسرائيل فسأضطر لبيع هذه 
االجهزة بسعر التكلفة فقط وسأحتمل 
مصاريـــف تهريبها عن طريق النفق 
وحدي حتى اســـترد جزءا من رأس 

املال«.
ويوضح الرجل انه »كان يدفع 400 
دوالر لصاحب النفق مقابل كل ثالجة 

او غسالة او فرن يهربه لي«.
وخالل 4 سنوات من احلصار، جلأ 
الغزيون الى تهريب البضائع واملواد 
الغذائيـــة ومـــواد البنـــاء الى قطاع 
غزة عبر مئات األنفاق التي أقاموها 
جنوب القطاع على احلدود املصرية 
الفلســـطينية. حيث تتهم اسرائيل 
حماس باستخدام هذه األنفاق لتهريب 

أسلحة ايضا.
ومع ان هذه األنفاق وفرت للغزيني 
اغلب احتياجاتهم الغذائية والتجارية 
من مالبس وأحذيـــة، لكنهم مازالوا 
يعانون من ارتفاع اسعار هذه البضائع 

املهربة.
لكن اآلن بات جتار األنفاق يخشون 

ادخال املزيد من البضائع.
ويقول احدهم ابومحمد ان »نفقي 
متوقف حاليا عن العمل الننا ادخلنا 
كل البضائع الى غزة والسوق أصبح 
مشبعا«، معتبرا ان »اي بضائع جديدة 
مهددة باخلسارة الن اسرائيل تقول انها 
سترفع احلصار«. وأوضح ان »سوق 
غزة اآلن ال ينقصه ســـوى االسمنت 
واخلشب واحلديد والرخام والكراميكا 

لكن نســـبة الربح فيها ضئيلة وقد 
تكســـر اثناء النقل لذلـــك ال أجازف 
بإحضارهـــا«. لكن جاره محمد تقبل 
الربح الضئيل عوضا عن التوقف متاما 

عن التهريب.
ويضيف ان »هامش الربح اصبح 
قليال في جتارة األنفاق لذلك احضر 
طلبيات خاصة فقط ألصحاب احملالت او 
التجار لكنني ال ادخل بضائع حلسابي 

الن اسرائيل ستفتح املعابر«.
مبوازاة ذلك خطت اسرائيل امس 
خطوة جديدة على طريق تهويد القدس 
احملتلة، وذلك من خـــالل خطة بناء 
تستلزم هدم نحو 22 منزال فلسطينيا 
في العاصمة املقدســـة، والتي أقرتها 
بلدية املدينـــة احملتلة أمس. وصرح 
ســـتيفن ميلر املتحدث باسم املدينة 
احملتلـــة بأن اخلطـــة تتضمن إعادة 
تخطيط املساحة املخصصة لبناء ألف 
منزل على 54 فدانا في حي ســـلوان 
بالقدس الشرقية. كما تنص اخلطة على 

ازالة نحو 22 منزال فلسطينيا.

وزير الكهرباء العراقي يستقيل 
عقب احتجاجات على انقطاع التيار

بغ��داد � رويترز: اس��تقال وزير الكهرباء العراقي امس بع��د احتجاجات على حاالت 
انقطاع التيار الكهربائي التي تعاني منها البالد والتي زادت حدة التوتر مع عدم تش��كيل 
حكومة جديدة رغم إجراء االنتخابات العامة في مارس. وأبلغ الوزير كرمي وحيد تلفزيون 
»العراقية« الرس��مي انه اس��تقال بسبب فش��ل احلكومة في توفير ما يكفي من الكهرباء 
برغم مرور نحو 7 سنوات على الغزو األميركي للبالد. واستجاب الوزير املستقيل بذلك 
ألحد مطالب احملتجني الذين اش��تبكوا مع الش��رطة في البصرة بجنوب البالد الس��بت 

املاضي وبالناصرية في اجلنوب أيضا امس.
وينقط��ع التيار الكهربائي ف��ي الناصرية إلى اكثر من 18 س��اعة يوميا في ظل ارتفاع 

درجات احلرارة في البالد التي تقترب من 50 درجة مئوية.


