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كانبي���را � رويترز: قال وزير الدفاع األس���ترالي جون 
فولكنر امس إن أستراليا ستبدأ خفض وجودها العسكري 
في أفغانستان خالل عامني إلى 4 أعوام بعد أن تتسلم القوات 
األفغانية املسؤولية عن العمليات األمنية في إقليم أرزكان. 
وصرح فولكنر بأن أستراليا ستحافظ على عدد جنودها 
في أرزكان عندما تنس���حب القوات الهولندية اعتبارا من 
أغسطس، وأنها س���تعني رئيسا مدنيا جديدا ملهمة إعادة 

اإلعمار. وقال »اعتمادا على تقدمنا الراسخ حتى اآلن تقدر 
وزارة الدفاع في الوقت الراهن أننا سنتمكن في غضون ما 
بني عامني وأربعة أعوام من نقل املسؤولية األمنية الرئيسية 
إلى اجليش الوطني األفغاني في إقليم أرزكان«. وأضاف 
أنه »في ختام هذه املهمة أتوقع أن أرى انتقال مهمتنا من 
دور تدريبي إلى دور مراقب. هذا هو ما حدث في العراق، 

وفي العراق استمرت فترة املراقبة هذه 12 شهرا«. 

أستراليا تبدأ سحب جنودها من أفغانستان خالل عامين إلى أربعة

اقترح على مجلس الشيوخ اإلسراع في تعيين بترايوس

أوباما يقيل ماكريستال من قيادة القوات األميركية في أفغانستان 
عواصم ـ احمد عبداهلل ـ وكاالت

� رويت����رز: أعفى  واش����نطن 
اوباما  ب����اراك  الرئيس األميركي 
اجلنرال ستانلي ماكريس��تال من 
منصبه قائدا للقوات األميرك�������ية 
ام����س وحث  أفغانس����تان  ف����ي 
مج�����لس الشيوخ على التصديق 
على تع������يني اجلنرال ديڤ����يد 
بتراي����وس محل����ه بأس�������رع ما 

ميكن.
وقال اوباما في مؤمتر صحافي 
عقب لقائه ماكريستال في البيت 
األبيض ان هذا التغيير ال يتضمن 
اي تغيير في السياس����ة املعمول 
بها بشأن أفغانستان لكنه أضاف 
ان املهمة التي تق����وم بها القوات 
االميركية في أفغانستان تتطلب 
الوحدة داخل فريقه اخلاص باألمن 

القومي.
وكان ماكريستال قد وجه خالل 
مقابلة صحافية إهانات شخصية 
ملسؤولني في ادارة اوباما ثم عاد 

عنها وقدم اعتذارا. 
إزاء ذلك، قال االمني العام حللف 
اندرس  شمال األطلسي )الناتو( 
فوغ راسموسن ان احللف سيواصل 
نهجه بشأن افغانستان بعد ان اعفي 

ماكريستال من منصبه. 
واضاف راسموس����ن في بيان 
»رغم ان اجلنرال ماكريس����تال لم 
يعد القائد فإن النهج الذي ساعد 
في وضعه ه����و النهج الصحيح، 
ستظل االستراتيجية حتظى بدعم 

املها في ان يحتفظ بوظيفته رغم 
اثارته تصريحاته  الذي  الغضب 
املس����ؤولني  لكب����ار  املنتق����دة 

االميركيني.
واك����د اجلنرال محم����د ظافر 
عظيمي املتحدث باسم وزارة الدفاع 
انه منذ ان تولى ماكريستال منصبه 
العام املاض����ي حدثت الكثير من 

التطورات اجليدة.
وقال »منذ وص����ول اجلنرال 
ماكريستال الى افغانستان لتولي 
قيادة القوة الدولية للمس����اعدة 
في احالل االمن في افغانس����تان 
)ايساف(، حدثت تغيرات هائلة 
ومهم����ة وايجابية ف����ي مختلف 

املجاالت«.
س����بيل  »عل����ى  واض����اف 
املث����ال تناقص ع����دد القتلى من 

املدنيني«.
وتابع« ان التنسيق بني القوات 
االفغانية وقوات حلف االطلسي 
حتسن وان استراتيجية ماكريستال 
في مكافحة التمرد فتحت االبواب 
جلهود اع����ادة االعمار والتطوير 

واحلكم«.
واضاف »هذه هي االمور التي 
افتقدناها مع قادة حلف االطلسي 

االخرين في املاضي«.
وردا على س����ؤال حول ما اذا 
كان���ت كاب���ول طل���بت من البيت 
االبيض عدم اقالة ماكريس����تال، 
قال عظيمي »ان االم���ر يعود لهم 
)االميركيني(، ولك���ن ه���ذه هي 

رغب����ة الشع��ب االفغان��ي«.

حلف الناتو وس����تواصل قواتنا 
تنفيذها«.

أب����دى »غضبه«  أوباما  وكان 
إزاء تهكم املس����ؤول العس����كري 
على مسؤولني بارزين في ادارته، 
من بينهم نائبه ج����و بايدن، اثر 
االجتماع الذي ضمهما امس. وكان 
نائب ماكريستال اجلنرال ديڤيد 
رودريغيز من بني املرشحني خلالفة 

اجلنرال املقال.

غي����ر ان ع����ددا م����ن اعضاء 
الكونغرس يقودهم السيناتور جون 
كيري وجون ماكني باالضافة الى 
بعض اعضاء مجلس االمن القومي 
الس����ابقني ف����ي ادارة الرئي�����س 
جورج بوش بقيادة بيتر فيف�����ر 
واليوت كوه����ني ضغ�����طوا في 
البيت االبيض  اجتاه تب������ن����ي 

حلل آخر.
وكان  ماكريس����تال ق����د قدم 

إستقالته الى الرئيس أوباما الذي 
قبلها بدوره.

وعبر أوباما ع����ن غضبه من 
اجلنرال ماكريستال قائال انه »أساء 

احلكم« في انتقاده.
من جانبه، قال متحدث باسم 
الرئيس األفغاني حميد كرزاي ان 
الرئيس كان يأمل في نتيجة أخرى 
لكنه يحترم قرار نظيره األميركي 

إقالة اجلنرال مكريستال.

وأض����اف املتحدث وحيد عمر 
»كنا نأمل أال يحدث ذلك لكن القرار 
اتخذ ونحن نحترمه«، وقال »ان 
الرئيس يتطلع الى العمل مع من 

سيحل مكان اجلنرال«.
وكان املتحدث أفاد في مؤمتر 
صحاف����ي في كاب����ول قبيل إقالة 
اجلنرال ان الرئيس يرى اننا مع 
شركائنا في مرحلة حساسة من 
حربنا ضد االره����اب وان الفراغ 

النزاع  لن يساعد على تس����وية 
اجلاري.

وتابع ان »اجلنرال ماكريستال 
شريك نثق به ومن اهم الشخصيات 
في هذه الشراكة ونؤمن مبواصلة 
مهمت����ه واس����تراتيجيته ف����ي 

افغانستان«.
وقال عمر »منذ وصوله اتخذ 
العديد من التدابير اجليدة التي لم 
تساعد فقط على حتسني الشراكة 

بل ساهمت في زيادة مستوى الثقة 
بني الشركاء والشعب االفغاني«.

انه خالل  املتح����دث  واوضح 
محادثته »القصي����رة« مع اوباما 
اعرب الرئيس ك����رزاي عن ثقته 

باجلنرال ماكريستال.
كذلك اعربت احلكومة االفغانية 
عن دعم��ها لقائد القوات الدولية 
في افغانستان اجلنرال ماكريستال 
قبيل صدور قرار إقالته مشددة على 

صورة وزعتها مؤسس��ة الصناعات اجلوية اإلس��رائيلية لعملية اطالق القمر الصناعي 
)أ.ف.پ( للتجسس أفق 9 جنوب إسرائيل أمس األول  

.. اجلنرال ماكريستال حلظة وصوله إلى البيت األبيض للقاء الرئيس االميركي باراك اوباما أمس    )أ.پ(صورة نشرتها مجلة »رولينغ ستون« ملقابلتها مع قائد القوات األميركية بأفغانستان ستانلي ماكريستال حتت عنوان »اجلنرال الهارب«

قَبِل استقالة وزير الكهرباء وكلّف الشهرستاني بتولي مهامها إلى جانب النفط

المالكي: تدخالت خارجية عقّدت تشكيل الحكومة
بغداد � ا.ف.پ � رويترز: غداة مرافعة تخللها شرح 
مسهب يتعلق بأوضاع القطاع الكهربائي في العراق، وافق 
رئيس الوزراء املنتهية واليته نوري املالكي امس على 
استقالة وزير الكهرباء كرمي وحيد اثر تظاهرات صاخبة 
عمت ارجاء البالد احتجاجا على انقطاع التيار في ظل 

درجات حرارة قاربت الستني في اجلنوب خصوصا.
مبوازاة ذلك، قال املالكي إن التدخالت اإلقليمية والدولية 
التي متارسها أطراف داخلية وخارجية عقدت مسارات 
عملية تشكيل حكومة عراقية جديدة. وقال املالكي في 
حديث لصحافيني في بغداد إن »دخول العامل اإلقليمي 
أو العامل الدولي على قضية تشكيل احلكومة هو الذي 
عقدها، وه���و الذي صنع الكثير من العقد التي ما زلنا 

نعاني منها«.
واضاف املالكي »أقول مع األسف إن العامل اخلارجي 
زحف على العامل الوطن���ي زحفا كبيرا بحيث أصبح 
العام���ل الوطني معطال إلى درجة كبيرة جدا من اتخاذ 
أي قرار وهذه ظاهرة خطيرة ينبغي أن تسجل.. وهي 
أن الذين كانوا على رأس العملية السياس���ية تنازلوا 

مبلء ارادتهم للعامل اخلارجي«.
واشار املالكي إلى أن التدخالت االقليمية سوف تعقد 
املس���ألة، وأنا أعتقد أنه لن نصل إلى حل«، مضيفا أن 
مثل هذه التدخالت تعني بقاء أمر تشكيل حكومة مقبلة 
مرهونا مبا س���يئول إليه صراع هذه الدول وأجنداتها 
السياسية. ومازالت جميع األطراف السياسية مختلفة 

فيما بينها حول مسميات قانونية، مثل تسمية الكتلة 
النيابية األكبر عددا والتي يعطيها الدستور العراقي حق 
تشكيل احلكومة وتسمية املرشح ملنصب رئيس الوزراء. 
ولم تتمكن األطراف السياس���ية من حل هذه اخلالفات 
حتى اآلن، ويخش���ى كثيرون أن يفتح ذلك الباب أمام 

احتماالت تدخالت دولية حلسم هذه اخلالفات. 
وجدد املالكي رفضه القتراح تشكيل طاولة مستديرة 
تلتق���ي حولها األطراف السياس���ية املتنازعة من أجل 
حسم خالفاتها، خصوصا تلك املتعلقة بتسمية مرشح 
لرئاسة احلكومة. وقال املالكي إن »عقد طاولة مستديرة 
دون أي مالمح التفاق سيكون مصيره الفشل«. وأضاف 
أن الطاولة املستديرة »ستزيد القضية تعقيدا. حينما 
تفشل الطاولة وهي فاشلة 100% ألنه لم يكن هناك أي 

اتفاق أولي«.
وعودة الى املظاهرات التي امتدت في اجلنوب وبغداد 
والرمادي، ضمن سلسلة من االحتجاجات انطلقت خالل 
االيام املاضي���ة تنديدا بانقطاع الكهرباء، ندد املالكي ب� 
»تس���ييس« املظاهرات قائال »هن���اك فرق بني مظاهرة 
وشغب مثلما حصل في البصرة، هذا كان شغبا، هناك 
فرق بني خروج املواطنني في تظاهرة مطلبية، وان يتم 

تسييس امللف ويتحول الى اعمال شغب«.
واضاف »ال نس���مح بأن تكون )التظاهرات( فرصة 

للذين يريدون حتريكها الغراض سياسية«.
وفي هذا السياق، قال املالكي »قطعنا عمليات التجاوز 

على خطوط الكهرباء وتشغيل محالت للحدادة والنجارة، 
هن���اك ثالثون الف متجاوز على الش���بكة في البصرة 

فقط«.
وندد ب� »العصابات التي تعبث بالكهرباء«، مشيرا 
الى ان »محيط بغداد لديه 24 ساعة كهرباء، لكن وسط 
بغداد بالكاد ساعتني الن العصابات تفرض على محطات 
التوزيع أال يطفأ في هذه احملطة او تلك في مناطق كنا 

نسميها ساخنة«.
وتاب���ع »وضعنا افواج حماية، وس���نتخذ اجراءات 
رادعة كما ان الترشيد هو الس���بيل الوحيد الستمرار 
التيار، سنعمل على محاربة الفساد والتجاوزات، وهذا 

يخفف املعاناة لكنه ال يحلها«.
وكلف املالكي وزير النفط حسني الشهرستاني بتولي 

مهام وزارة الكهرباء خالل األيام املقبلة.
وقال عاصم جهاد املتحدث باس���م وزارة النفط إن 
»املالكي كلف الشهرستاني لقيادة وزارة الكهرباء إضافة 
إلى وظيفته كوزير للنفط، حلني تشكيل احلكومة اجلديدة 
الن احلكومة احلالية أوشكت على االنتهاء وبالتالي فال 

حاجة لتعيني وزير جديد«.
وعمت التظاهرات الصاخبة البصرة الس���بت سقط 
خالله���ا قتيل وجريحان، كما ج���رت تظاهرات مماثلة 
االثنني في النجف والناصرية حيث اصيب 17 من عناصر 
الشرطة بجروح، اضافة الى تظاهرات جرت في كربالء 

والرمادي امس االول.

أكدت أنه ال جدال حول شرعية مهاجمة طهرانأميركا ترحب باتخاذ دول العالم إجراءات طوعية لقطع عالقاتها مع طهران

عضو في »العمال الكردستاني«: 
نتدرب على يد تل أبيب

إيران تتحدى مجددًا مجلس األمن:
أنتجنا 17 كلغ من اليورانيوم المخصب

إسرائيل تطلق قمرًا للتجسس على إيران
وتخطط لضربها عبر األراضي الجورجية

عواص���م � وكاالت: أكد احد 
أعضاء حزب العمال الكردستاني 
االنفصال���ي الذي ف���ر من احد 
املعسكرات التابعة لهذه اجلماعة 
ان عسكريني إسرائيليني يدربون 
عناصر احلزب على تفجير القنابل 

واألسلحة الثقيلة.
وذكر ان صحيفة »تقومي« التي 
نش���رت اخلبر حول احد الذين 
متكنوا من الفرار من معسكر � 
سورة � على جبال قنديل التابع 
لعناصر حزب العمال حني عبر 
احلدود العراقية وس���لم نفسه 
لقوات األمن التركية حيث ذكر 
ان العسكريني األميركيني يزورون 
املناطق التي يتواجد فيها حزب 
العم���ال ويجتمع���ون مع قادة 

احلزب بصورة سرية. 
وأضاف ان أميركا تقوم بدعم 
حزب العمال على صعيد األسلحة 
واملعدات كما تدعم ايضا عناصر 
الذي يعتبر فرعا  حزب بيجاك 
للحزب في إيران. وقال العضو 
احلزب���ي الف���ار ان عس���كريني 

إس���رائيليني ي���زورون منطقة 
جبال قنديل بهدف تدريب عناصر 
احلزب على استخدام األسلحة 

الثقيلة وتفجير القنابل. 
 الى ذلك، ذكرت وكالة انباء 
الش���رطة  ان  األناض���ول امس 
التركية عمدت ال���ى اعتقال 27 
مشتبها به في اطار التحقيق في 
االعتداء بالقنبلة الذي وقع امس 
االول في اسطنبول وأوقع خمسة 
قتلى وأعلن���ت مجموعة كردية 

مسلحة مسؤوليتها عنه.
وذكرت الوكالة التي لم تكشف 
مصادرها ان االعتقاالت متت في 
عملية مشتركة للقوات اخلاصة 
ووح���دة مكافح���ة اإلرهاب من 
دون مزيد من التفاصيل. ووقع 
االعتداء في ضاحي���ة هالكالي 
على الضف���ة األوروبية ملدينة 
اسطنبول واستهدف حافلة مدنية 
كانت تقل جنودا يتوجهون الى 
مراكزهم وقتل أربعة عسكريني 
وابنة جندي في ال� 17 من العمر. 
وأعلنت مجموعة كردية مسلحة 

تس���مي نفس���ها صقور حترير 
كردستان على موقعها االلكتروني 
مسؤوليتها عن االعتداء. وكانت 
احلركة نفذت في املاضي اعتداءات 
دامية عدة خصوصا في اسطنبول. 
وتؤكد السلطات التركية ان هذه 
املجموعة املسلحة تشكل واجهة 
ملتمردي حزب العمال الكردستاني 
ح���ني يرتكب هؤالء هجمات من 
ش���أنها ان تثير استياء شعبيا 
وخصوصا حني تسفر عن مقتل 
مدنيني. ومت تشييع الضحايا امس 
في مدن تركية عدة مبشاركة آالف 
األشخاص بحسب وسائل االعالم 
ومصور وكال���ة فرانس برس. 
أركان  وش���ارك وزراء ورئيس 
اجليش اجلنرال الكير باشبوغ 
في تشييع الطالبة التي قضت في 
االعتداء في املاداغ بضاحية أنقرة 
وأثار مقتلها موجة استنكار في 
تركيا. وهتف نحو خمسة آالف 
ش���خص رفعوا األعالم التركية 
»الش���هداء ال ميوتون، األمة ال 

تنقسم«.

عواص����م � وكاالت: في حتد 
جدي����د ملجلس األم����ن الدولي 
وعقوباته، كشف رئيس هيئة 
الطاقة الذرية اإليرانية علي أكبر 
صاحلي أن بالده أنتجت بالفعل 
17 كيلوغرام����ا من اليورانيوم 
املخصب بنس����بة 20% ومتلك 
قدرة على انتاج خمس����ة كلغ 

كل شهر.
وأكد أن بإمكان بالده إنتاج 
قضب����ان الوقود ملفاعل طهران 
قبل مارس من العام املقبل، وأنها 
ستشرع بعد هذا في إقامة مفاعل 
طبي جدي����د وأقوى يحل محل 

املفاعل القدمي.
وأوض����ح صاحلي ان بالده 
»ال تستعجل« انتاج اليورانيوم 
املخصب بنسبة 20% بكميات 
كبيرة، وأضاف »سنقوم بتكييف 
انتاجنا وفق حاجات وحدة انتاج 
صفائح الوقود« ملفاعل البحث 

النووي في طهران.
وكان صاحل����ي اعلن في 16 
يوني����و ان اي����ران تعتقد انها 
س����تكون قادرة بنفس����ها على 
انت����اج صفائح الوق����ود التي 
يحتاج اليها هذا املفاعل »بحلول 
سبتمبر 2011«، وذلك بعد سلسلة 

اختبارات س����تتم اعتبارا من 
مارس 2011.

الى ذلك، رحب����ت الواليات 
املتحدة باتخاذ عدد من الشركات 
عبر العالم إجراءات طوعية لقطع 
عالقاتها التجارية مع إيران تلبية 
للعقوبات اجلديدة التي فرضها 
مجلس األمن على متسك إيران 
ببرنامجه����ا الن����ووي ورفض 

مطالب املجتمع الدولي.
ونقل راديو »سوا« األميركى 
امس عن ستيوارت ليفي وكيل 
املالية لشؤون اإلرهاب  وزارة 
واالستخبارات املالية األميركي 
قوله »بذلت جهود غير مسبوقة 
لتش����اطر املعلومات املتعلقة 
بأنشطة إيران بني الشركات في 
جميع أنحاء العالم«، مشيرا إلى 
أن تلك اجلهود دفعت الشركات 

إلى تغيير طريقة عملها.
وقال ليفي � في تصريحات 
أدلى بها أم����ام جلنة العالقات 
اخلارجية في مجلس الشيوخ 
� »لقد قطعت جميع املؤسسات 
املالي����ة الكب����رى عالقاتها مع 
إيران أو قلصتها بشكل كبير، 
والحظنا أن هن����اك العديد من 
الشركات من بينها العاملة في 

مجال التأمني والطاقة والصناعة 
وتلك التي تقدم املشورة بدأت 

تتخذ القرارات نفسها«.
العقوب����ات اجلديدة  ورغم 
والقدمية املفروضة على إيران، 
أعرب الس����يناتور جون كيري 
رئيس جلنة العالقات اخلارجية 
في مجلس الشيوخ عن قلقه إزاء 
حتركات إيران، وقال »من أصعب 
املسائل التي ميكننا مواجهتها 
احتمال حصول دولة تتصرف 
على نحو يخالف املعايير الدولية 
على الس����الح الن����ووي مثلما 
اختارت إيران، وهذا يثير قلقنا 
البالغ إزاء األمن القومي ليس في 
الواليات املتحدة فحسب، بل في 

العديد من دول العالم.
من جانبه، قال الس����يناتور 
اجلمهوري تشارل لوغر عضو 
اللجن����ة »إن إيران متثل خطرا 
القومي في  مباشرا على األمن 
الوالي����ات املتح����دة وعلى أمن 
إس����رائيل وعل����ى دول أخرى 
املنطق����ة، فضال  ف����ي  صديقة 
عن أن إيران تقدم الدعم املالي 
للمنظمات اإلرهابية مثل حزب 
اهلل في لبنان وحماس في قطاع 

غزة«.

عواصم � وكاالت: كشفت تقارير أميركية عن 
أن إسرائيل تتبنى خطة ملهاجمة إيران من أراضي 
جورجيا، فيما أطلقت قمرا صناعيا للتجس���س 
على ايران وقال تقرير صادر عن دورية »فورين 
آفيرز جورنال« األميركية إن إسرائيل وتركيا كانتا 
ترتبطان باتفاق يجيز للطائرات اإلسرائيلية عبور 

املجال اجلوي التركي في احلاالت الطارئة. 
وأضاف التقرير أن رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب أردوغان ألغى األسبوع املاضي سلسلة من 
االتفاقيات الثنائية التي لم تكن معلنة بني أنقرة 
وتل أبيب عقب الهجوم على »أسطول احلرية«، 

مما أدى إلى مقتل 9 أتراك وإصابة العشرات. 
ونقل���ت مصادر ع���ن التقرير ان التس���ريب 
اإلسرائيلي لصحيفة بريطانية حول تعاون دول 
أخرى لقصف إيران كان يهدف لثني اردوغان عن 
عزمه إلغاء اتفاق عب���ور املجال اجلوي التركي 
في احلاالت األمنية االستثنائية، اال أن أردوغان 
ألغى ايضا اتفاقا كان يس���مح إلسرائيل بإرسال 
طيارين للتدرب في املجال اجلوي التركي بصورة 
دورية بسبب اتساع ذلك املجال وتنوع جغرافية 

األراضي التركية. 
وكان���ت إس���رائيل ترغب في اس���تغالل هذه 
التدريبات في املرور إلى األراضي اجلورجية حتت 
دعوى تدريب الطيارين طبقا لذلك االتفاق، فيما 

لم تكن تعلم تركيا باخلطة اإلسرائيلية. 
وتردد أنباء أن العالقات بني إسرائيل وجورجيا 
وثيقة جدا، حيث ساندت اسرائيل التمرد اجلورجي 
ضد روسيا، وزودتها بأسلحة متطورة، وتردد ان 

وزير الدفاع اجلورجي يحمل اجلنسية اإلسرائيلية، 
وزار اسرائيل أكثر من مرة، ويتباهى علنا بعالقاته 
الوثيقة مع تل أبيب. وتسعى اسرائيل الى تسريب 
أخبار مصطنعة في صحفه لنقل رسائل معينة 
الى األطراف العديدة.  وفي س���ياق متصل، قال 
رئيس مجلس األمن القومي اإلس���رائيلي عوزي 
أراد إنه ال جدال حول ش���رعية مهاجمة املنشآت 
النووية اإليرانية وأن احلديث عن حل الدولتني 

ميس بشرعية إسرائيل.
ونقل���ت صحيفة معاريف امس عن أراد قوله 
خالل مؤمتر الوكالة اليهودية املنعقد في القدس 
إنه »عندما يتحدثون اليوم عن اخليار العسكري 
األميركي أو اإلسرائيلي أو أي دولة أخرى فإنه ال 
يوجد نقاش حول اجلانب القانوني واملسألة التي 
يج���ري النقاش حولها هي ما إذا كان ذلك مجديا 
وسيحقق النتيجة )املرجوة( لكن ال جدال حول 

شرعية العملية«.
وأشار اراد إلى عقيدة الرئيس األميركي األسبق 
جورج ب���وش األب حول »الضربة العس���كرية 

االستباقية وإال فإن األمر قد يصبح متأخرا«.
الى ذلك، قال وزير املالية اإلس���رائيلي يوفال 
شطاينيتس امس إن إطالق إسرائيل للقمر الصناعي 
للتجس���س »أوفيك 9« )أفق 9( أمس االول ليس 
مرتبطا بحدوث تطور في البرنامج النووي اإليراني. 
وقال شطاينيتس لإلذاعة العامة اإلسرائيلية إن 
»إطالق قمر التجسس »أوفيك 9« في الوقت احلالي 
يأتي ضمن خطة متعددة السنوات وال يشكل رد فعل 

على تطورات في البرنامج النووي اإليراني«.


