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بشكيك ـ وكاالت: فيما تضمد قرغيزستان جراحها جراء اعمال عنف 
عرقيـــة بني االوزبك والقرغيز أوقعت آالف القتلى واجلرحى، أدلت روزا 
أوتونباييفا رئيســـة احلكومة االنتقالية بصوتها في مدينة أوش التي 
شهدت أعنف االضطرابات، في استفتاء على تعديل الدستور من املرجح 
أن ميهد الطريق أمام إقامة أول دميوقراطية برملانية في آسيا الوسطى.

وقد دعا االســـتفتاء 2.5 ممن يحق لهم املشاركة أمس، الناخبني الى 
تأييد اجراء تغييرات في الدســـتور من شأنها نقل السلطة من رئيس 

البالد الى رئيس الوزراء ومتهيد الطريق امام اجراء انتخابات برملانية 
في أكتوبر املقبل واالعتراف الديبلوماسي باحلكومة املؤقتة.

وقالـــت اللجنة املركزيـــة لالنتخابات إن 5.4% مـــن الناخبني أدلوا 
بأصواتهم في غضون ساعة من فتح مراكز االقتراع. بدورها اوتونباييفا 
عقب اإلدالء بصوتها »بالدنا اليوم على شفا خطر كبير لكن نتائج هذا 
االســـتفتاء ســـتظهر أن البالد موحدة وأن الشعب واحد. ستقف قوية 

على قدميها ومتضي قدما«.

قرغيزستان: إقبال كثيف في استفتاء على تغيير الدستور

عواصم ـ وكاالت: قال مدير الـ »ســـي آي إيه« ليون بانيتا امس ان 
ايران متلك كمية من اليورانيوم تكفي »لصنع قنبلتني«، مشـــيرا الى 
انه في وســـع هذا البلد حيازة سالح ذري خالل سنتني اذا اتخذ القرار 

بذلك، خالل مقابلة أجرتها معه شبكة ايه بي سي االميركية.
الـــى ذلك، جددت ايران امس حتذيرها للـــدول الغربية من تفتيش 
سفنها في املياه الدولية مؤكدة في الوقت نفسه أنها سترد بقوة على 

اي اعتراض لسفنها.
وقال مدير عام مؤسسة النقل البحري االيرانية محمد حسني داجمر 
لوكالة االنباء االيرانية )ايرن(: »ان اعتراض السفن االيرانية لن مير 
دون رد وان طهران ستســـتخدم جميع صالحياتها القانونية للدفاع 

عن مصاحلها الوطنية«.
واضاف داجمر ان »اي بلد يحق له صيانة مياهه الساحلية ونحن 
قادرون على تفتيش اي ســـفينة مشبوهة وقادرون ايضا على اتخاذ 
اجراء مماثل مـــع الدول التي تلتزم بقرار العقوبات رقم 1929 الصادر 

عن مجلس األمن الدولي«.
ورأى ان »قرار العقوبات األخير ال يدعو الى تفتيش جميع السفن 
االيرانية بل السفن التي يشتبه بأنها حتمل صواريخ او معدات السالح 
النووي« معربا عن امله في » أال يصل األمر الى هذا املستوى الن القضية 

ستتخذ منحى آخر وستتخذ طهران اجراءات اخرى«.
واضاف انه »وفقا للقرارات الدولية فإنه يجب فقط تفتيش السفن 
املشبوهة وال ميكن تفتيش باقي السفن العسكرية والسفن التي حتمل 
املســـافرين كما يجب تفتيش هذه السفن في املياه الدولية وبعد اخذ 

املوافقة من الدولة التي ترفع عملها فوق السفينة املشبوهة«.
في سياق آخر، تعهد وزير اخلارجية البريطاني ويليام هيغ بتغيير 
السياســـة اخلارجية لبالده التي قال إنها قســـمت العالم طوال عقود 
طويلـــة إلى ثالث كتل الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي والشـــرق 

األوسط فيما وصف إيران باخلطيرة.
وقال هيغ في مقابلة مع صحيفة »صندي تلغراف« امس »إن بريطانيا 
ستقوم بدال من ذلك بالتركيز على صياغة هوية عاملية مميزة جديدة 
ستركز كثيرا على الدول الناشئة مثل الهند والبرازيل وتشيلي ودول 

اخلليج العربية«.
وشـــدد على »أن األيـــام القدمية ولت حني كانـــت بريطانيا تتخذ 
قراراتها على ضوء مـــدى تأثيرها على الواليات املتحدة أو أوروبا أو 

منطقة الشرق األوسط«.
وأضاف ان بريطانيا »ستركز اهتمامها اآلن على الدول التي تلعب 
أدوارا أكبر في أحداث العالم وتعزز اقتصاداتها مع تقدم القرن احلالي 
وعلى بناء حتالفات حيوية في مجاالت مثل التجارة والتعليم والثقافة 

والرياضة والديبلوماسية وحتى العمليات العسكرية املشتركة«.
وأشار وزير اخلارجية البريطاني إلى أن حكومته االئتالفية »بدأت 
تطبيق السياسة اخلارجية اجلديدة وزار مبوجبها رئيس الوزراء ديڤيد 
كاميرون اإلمارات في طريق عودته من أفغانســـتان في أول زيارة له 
إلى هناك منذ تسلمه املنصب في مايو املاضي وستقوم بإيفاد الكثير 
من الوزراء إلى الهند خالل األشهر املقبلة في إشارة واضحة إلى نيتها 

إعطاء أولوية خاصة للعالقة مع نيودلهي وتطويرها برمتها«.

وعن العالقة اخلاصة بني بريطانيا والواليات املتحدة استبعد هيغ 
احتمال أن تؤثر مشكلة التسرب النفطي في خليج املكسيك وانتقادات 
الرئيس باراك أوباما لشـــركة النفـــط البريطانية )بي بي( على متانة 
هذه العالقة في األشـــهر املقبلة وكشف أنه »يناقش حاليا مع نظيرته 
األميركية هيالري كلينتون ســـبل التعاون لضمان عدم تكرار وقوع 

كوارث مشابهة لكارثة بي بي«.
ووصف إيران بأنها »خطيرة جدا ألنها تهدد بإطالق ســـباق تسلح 
نووي في منطقة الشـــرق األوســـط وتهدد املناطق األقل استقرارا في 
العالم ومتتلك أكبر كمية من أســـلحة الدمار في العالم ومتثل تهديدا 

خطيرا ملستقبل السالم في العالم«.
وقال هيغ إن إيران »تشـــكل أيضا تهديدا كبيرا على معاهدة حظر 
االنتشار النووي بســـبب استمرارها في تخصيب اليورانيوم بنسبة 
20% وألغراض غير سلمية وعلينا أن نشدد على أننا لسنا في خالف 
مع الشعب اإليراني بل مع حكومته املوقعة على معاهدة حظر االنتشار 
النووي وتتصـــرف من موقع التحدي وعدم االكتراث باملعاهدة ولهذا 
الســـبب نتعامل معها مبحمل اجلد ونبذل الكثير من اجلهد في سبيل 

ذلك«.
وأضاف هيغ أن إقامة عالقة أفضل مع روسيا تأتي على رأس جدول 
أعمال حكومته و»سيقوم بفتح الباب أمام توثيق الروابط مع موسكو 
ومعرفة ما إذا كانت األخيرة ستفتح بابها في املقابل ونحن لسنا حتت 
أي أوهام في هذا التوجه ونعتقد أن حتسني العالقة مع روسيا يصب 

في مصلحتنا الوطنية على مر الزمن«.

 الـ »سي آي إيه«: إيران تملك ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلتين ذريتين 
طهران: سنرد بقوة على تفتيش سفننا في المياه الدولية

)أ.پ( جنود أميركيون يحملون جثمان أحد زمالئهم في قاعدة ووڤر اجلوية قتل في العمليات العسكرية في أفغانستان  

مدير الـ »سي آي إيه« ليون بانيتا

واشــــنطن ـ وكاالت: سعيا إلزاحة 
اللبس حول مصير استراتيجية أميركا 
في أفغانستان عقب إقالة مهندس هذه 
االستراتيجية قائد القوات الدولية هناك 
ستانلي ماكريستال، ميثل خلفه اجلنرال 
االميركي ديڤيد بترايوس في جلســــة 
استماع أمام مجلس الشيوخ غدا، لشرح 
مصير هذه االستراتيجية قبل أن يتم 

تثبيته.
وليس هناك ما ميكن ان يخشــــاه 
اجلنرال بترايوس من اسئلة اعضاء جلنة 
الدفاع من دميوقراطيني وجمهوريني، 
وهو املكلل بنجاحاته في العراق التي 
جعلت منه »بطال« إلسهامه في جتنيب 
هذا البلد حربا أهلية، وقد لقي تعيني 
اجلنرال بترايوس ترحيبا واسعا من 
الكونغرس. اذ قال الدميوقراطي كارل 
ليفني »سنحاول إمتام ذلك بأسرع ما 
ميكن«، مبديــــا أمله في تثبيت تعيني 
بترايوس أمام مجلس الشيوخ مبجمله 
قبــــل العطلة البرملانية املقبلة املقررة 

في يوليو.

تقييم سلبي

في غضون ذلك، كشــــفت صحيفة 
»ذي اندبندنت اون صنداي« البريطانية 
أمس ان إقالة ماكريســــتال من مهماته 
كقائد لقوات حلف شمال األطلسي في 
أفغانستان لم تنتج فقط من تصريحات 
صحافية أدلى بها، بل ايضا من تقييم 
سلبي جدا قدمه الى وزراء دفاع الدول 

األعضاء في احللف.
وقالت الصحيفة ان ماكريستال قدم 
قبل أيــــام من إقالته لوزراء الدفاع في 

دول احللف األطلسي حصيلة سلبية 
عن الوضع في افغانستان.

وفي وثائق عســــكرية سرية، نبه 
اجلنــــرال هؤالء الى انــــه ينبغي عدم 
انتظار اي تقدم في األشهر الستة املقبلة، 
مشككا بذلك في إمكان بدء سحب القوات 
االميركية في يوليو 2011 بناء على رغبة 

الرئيس االميركي باراك اوباما.
وبحسب املصدر نفسه، قال اجلنرال 
ان جــــزءا صغيرا فقط مــــن املناطق 
األساسية إلحالل األمن على األمد الطويل 

افغانستان ميكن اعتباره »آمنا«،  في 
وقســــما ضئيال من القوات األفغانية 

يتسم »بالفاعلية«.
ووصف اجلنرال احلكومة األفغانية 
بأنها »غير فاعلة وال تتمتع بصدقية«، 
معتبرا ان باكستان أخفقت »في احتواء 

الدعم الذي يفيد منه املتمردون«.
ونقلــــت الصحيفة عــــن »مصادر 
مطلعة« ان هذا التقرير هو الذي دفع 
اوباما الى قبول اســــتقالة ماكريستال 
وليس فقط التصريحــــات التي ادلى 

بها للصحافة.
التقييم السلبي ملاكريستال، عززته 
حتذيرات الرئيس السابق لبعثة االحتاد 
األوروبي في كابول مايكل سمبل من 
أن الوضع األمني في أفغانســــتان بدأ 
ينهــــار إلى نقطة ميكن أن تفجر حالة 
مــــن الفوضــــى املدنيــــة الضاربة في 
البالد. واعتبر إقالة اجلنرال األميركي 
ستانلي ماكريستال من منصبه األسبوع 
املاضي ستقوض ثقة الشعب األفغاني 

باحللف.

وكشف سمبل في مقابلة مع صحيفة 
»أوبزيرڤر« أمس »هناك تصور واسع 
االنتشار في أفغانستان بأن حلف الناتو 
ال يكســــب احلرب الدائرة ضد طالبان 
ويتوقع الكثير مــــن الناس هناك بأن 
حملته ستفشــــل ويــــرون أن حكومة 
حامد كرزاي ليســــت قوية مبا يكفي 
لالســــتمرار ويتوقعون اندالع جولة 

أخرى من احلرب األهلية«.
وأضاف »هنــــاك دالئل على وجود 
صراع ثالثي على السلطة في أفغانستان 

بني البشتون املوالني لطالبان والبشتون 
املناهضني للحركة واجلماعات األخرى 
غير البشتون سيقود إلى اندالع حرب 
أهلية.. ألن احلقيقة هي أن حملة حلف 
الناتو مجرد غطاء فوق الوضع امللتهب 
في أفغانستان ولكن ليس إلى األبد«.

وقال الرئيس السابق لبعثة االحتاد 
األوروبي في أفغانستان »إن التعامل 
بصورة خاطئة مع الوضع في أفغانستان 
يقود في النتيجة إلى الدفع باجتاه اندالع 

حرب أهلية«.

مقتل جنديين أميركيين 

ميدانيا، أعلنت قيادة حلف شمال 
االطلســــي في كابول مقتــــل جنديني 
أميركيني أمس في هجوم شنه مقاتلون 
شرق أفغانستان ليرتفع عدد القتلى في 
صفــــوف القوات األجنبية الى 93 منذ 

مطلع الشهر اجلاري.
وأوضح احللف ان اجلنديني قتال في 

»هجوم باالسلحة اخلفيفة«.
وقبل ذلك، قتل 6 جنود من القوات 
الدولية احدهم نازع ألغام پولندي في 
انفجار عبوات يدوية الصنع في جنوب 

وشرق أفغانستان.
كما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية 
مقتل احد جنودها متأثرا بجروح أصيب 

بها قبل اسبوعني.
وبسقوط 93 جنديا في غضون 27 
يوما يتحول يونيو الى الشهر الذي شهد 
سقوط اكبر عدد من القتلى في ظرف 8 
سنوات ونصف السنة من احلرب في 
صفوف القوات الدولية التي تشــــكل 

القوات األميركية ثلثيها.

أفغانستان: تقارير سلبية عن الوضع وراء إقالة ماكريستال 
ومسؤولون أوروبيون يحذرون من انهيار يؤدي لحرب أهلية 

رئيس األركان البريطاني بترايوس يْمُثل غدًا أمام مجلس الشيوخ لشرح إستراتيجيته 
يدعو للتحاور 

مع طالبان »سريعًا«
لنـــدنـ  أ.ف.پ: قـــال رئيس أركان 
اجليـــش البريطاني اجلنـــرال ديڤيد 
انه من املستحسن  ريتشـــاردز أمس 
التحاور مع طالبان »سريعا« في إطار 
استراتيجية انسحاب القوات الدولية 

من افغانستان.
وصرح اجلنرال ريتشاردز إلذاعة 
»بي بي ســـي 4«، »اذا مـــا دققتم في 
احلمالت ضد أي حركة مترد عبر التاريخ 
هنـــاك دائما وقت يجب فيه التفاوض 
مع بعضنا البعض من خالل وسطاء 
لكنني ال اعلم متى سيحصل ذلك في 

افغانستان«.
وأضـــاف مؤكـــدا »ان هـــذا رأيـــه 
الشـــخصي«، »اعتقد انـــه ليس هناك 
اي ســـبب مينعنـــا من القيـــام بذلك 

سريعا«.
وتابع »لكن في الوقت نفسه علينا 
مواصلة العمل الذي ننجزه على مستوى 
اجليـــش واإلدارة والنمو للتحقق من 
انهم )األفغان( ال يعتقدون اننا نتخلى 

عنهم«.
مـــن جهته، قال مدير الـ »ســـي اي 
ايـــه« ليون بانيتا أمس ان الوضع في 
افغانستان »يتقدم« لكن احلرب »اكثر 
صعوبة وبطئا مما كان متوقعا«، خالل 
مقابلة أجرتها معه شبكة ايه بي سي 

األميركية.
وقال بانيتا متحدثا في برنامج »ذيس 
ويك« )هذا االسبوع( ان الواليات املتحدة 
تخوض منذ تسع سنوات في افغانستان 
»حربا قاسية جدا«، مضيفا »اننا نحرز 
تقدما لكنه أكثـــر صعوبة وبطئا مما 

كان متوقعا«.
كما شدد املسؤول الذي عينه الرئيس 
باراك اوباما على رأس وكالة االستخبارات 
املركزية العام املاضي، على ان »املسألة 
اجلوهرية تكمن في معرفة ما اذا كان 
االفغان ســـيقبلون حتمل املسؤولية« 
في املعركة ضد املتمردين بعد انسحاب 

القوات األجنبية من البالد.

العراق: التحالف الوطني يفشل في إقناع المالكي 
بسحب ترشحه لرئاسة الحكومة

بغداد ـ وكاالت: كشف القيادي في التحالف الوطني العراقي طارق 
املندالوي عن وجود محاوالت القناع رئيس ائتالف دولة القانون نوري 
املالكي بسحب ترشيحه لوالية ثانية وترشيح شخصية حتظى بتأييد 
جميع مكونات التحالف. وقال املندالوي في تصريح لراديو »سوا« أمس 
ان » هناك رســــائل اآلن متبادلة بني ائتالفــــي التحالف الوطني ودولة 
القانون حــــول تنحي رئيس الوزراء العراقــــي املنتهية واليته نوري 
املالكي وعدم ترشيحه لوالية ثانية«، مضيفا أن الكتلة الصدرية تؤيد 
هذه احملاوالت. وينحصر الترشــــيح لتولي منصب رئيس الوزراء بني 
أربع شخصيات سياسية، إياد عالوي عن القائمة العراقية، نورى املالكي 
وإبراهيم اجلعفري وعادل عبــــد املهدي عن التحالف الوطني، على أن 

يحدد التحالف واحدا فقط من بني مرشحيه الثالثة.
إال أن ائتالف دولة القانون جدد متسكه بترشيح زعيمه نوري املالكي 

لوالية ثانية، مؤكدا رفضه أي مرشح تسوية لهذا املنصب.
وقال املتحدث باسم االئتالف حاجم احلسني في مؤمتر صحافي عقده 
مبقر البرملان العراقي أمس ان قيادة ائتالف دولة القانون عقدت اجتماعا 
أكدت فيه متسكها وإصرارها على ترشيح املالكي ملنصب رئيس الوزراء 
ما يعني ان االئتالف لن يبحث في مفاوضاته مع أطراف التحالف الوطني 

األخرى مسألة البحث عن مرشح تسوية لهذا املنصب.
وأعلن احلسني عن انتهاء جلنتي صياغة البرنامج احلكومي والنظام 
الداخلي للتحالف الوطني من أعمالها، موضحا ان األسبوع اجلاري سيشهد 
اجتماعات مكثفة الختيار مرشح التحالف ملنصب رئيس الوزراء من دون 
ان يسميه تلميحا أو تصريحا. وتطرق احلسني إلى اللقاء املرتقب بني 
املالكي وعالوي وهو الثاني في غضون شهر مكتفيا بالقول »ان مباحثات 
اجلانبني الرسمية بشــــأن تشكيل احلكومة ستعقد قريبا«، معتبرا ان 

املباحثات التي جرت بينهما في اآلونة األخيرة غير رسمية.
فــــي املقابل، أعلنت القائمة العراقيــــة ان اللقاء املرتقب بني زعيمها 

رئيس الوزراء األســــبق إياد عــــالوي واملالكي لن يؤثر على تفاهماتها 
السابقة مع االئتالف الوطني والتحالف الكردستاني.

وقال مستشــــار القائمة هاني عاشــــور في بيان أمس ان »تفاهمات 
القائمة مع االئتالف الوطني والتحالف الكردستاني بنيت على أساس 
مفهوم الشراكة الوطنية وان عالوي يدفع باجتاه تأكيد تلك التفاهمات 

لبلوغ تشكيل حكومة شراكة وطنية وفق احلق الدستوري«.
وأضاف ان »اللقاء املرتقب بني عالوي واملالكي سيكون ابتدائيا ولن 
يناقش تفاصيل املناصب السياسية وإمنا سيركز على كيفية اخلروج 

من أزمة تشكيل احلكومة والبرامج التي سيتم اعتمادها مستقبال«.
مبوازاة ذلك، أجنزت الوحدات األميركية القتالية في العراق 60% من 
انسحابها مع معداتها قبل شهرين من املوعد النهائي الذي سيكون مبثابة 

مقدمة النسحاب شامل للقوات العسكرية نهاية العام 2011.
ويعد معســــكر فيكتوري، القاعدة العمالقة املترامية األطراف قرب 
مطار بغداد، واحدا مــــن ثمانية مواقع مت فرز معداتها من قبل اجلنود 

األميركيني لكي تنقل الى البالد او أفغانستان او يتم تدميرها.
ورغم حرص اجليش على جتنب اتهامات بانه يخفض عديده ليجري 
بعيدا عن العراق في حني باتت األفضلية للعمليات في أفغانستان، يستمر 
عدد اجلنود في االنخفاض بحيث سيبقى خمسون ألفا فقط الى ما بعد 
31 أغســــطس املقبل. وقال العميد غوس بيرنا املسؤول عن االنسحاب 

لوكالة األنباء الفرنسية »نقوم بتصحيح حجم القوات«.
وكان العميد بيرنا في ساحة عمالقة وسط 330 مركبة متوجهة الى 

الكويت املجاورة على ان تنقل الى اخلارج في وقت الحق.
وكشف ان »أكثر من 32 ألف قطعة من املعدات مت سحبها من العراق 
منذ فبراير 2009«، مشــــيرا الى ان العربات الكاســــحة لأللغام احملمية 
بالدروع وناقالت جند من طراز همفي تستخدم منذ اإلطاحة بالرئيس 

السابق صدام حسني العام 2003.

القوات األميركية تنجز 60% من سحب وحداتها المقاتلة

إسرائيل تتحدث عن شرخ وليس أزمة في العالقة مع واشنطن
وأوباما يضغط على عباس لبدء المفاوضات المباشرة

عواصم ـ كونا ـ أ.ش.أ: أعلنت 
مصادر فلســــطينية أن عددا من 
الفلســــطينيني أصيبوا برصاص 
قــــوات االحتــــالل اإلســــرائيلي 
ومســــتوطنني حاصــــروا منطقة 
بطن الهوى بحي سلوان مبدينة 
القدس احملتلة. وقالت املصادرـ  في 
تصريحات لها أمسـ  انه مت نقل عدد 
من الفلسطينيني إلى املستشفيات 
للعــــالج بعد أن متكنــــت طواقم 
اإلســــعاف من الدخول إلى محيط 
املنطقة احملاصرة، رغم محاوالت 
منعها من قبل جنــــود االحتالل. 
املواجهات العنيفة اندلعت الليلة 
قبل املاضية واستمرت أمس، بني 
املواطنني من سكان املنطقة من جهة 
وبني اجلماعات اليهودية املتطرفة 
في البؤرتني االستيطانيتني بيت 
العســــل وبيت يوناتان وعناصر 
من شرطة وحرس حدود االحتالل 
من جهة ثانية. وأصيب خالل تلك 
املواجهات عدد من املواطنني خاصة 
املرضى وكبار الســــن باختناقات 
جراء قنابل الغاز تطلبت إسعافات 
أولية، فيما وجدت أطقم اإلسعاف 
صعوبــــات كبيرة فــــي الوصول 

للجرحى واملصابني.
وامتدت املواجهــــات في عديد 
من أنحــــاء املنطقة أصاب خاللها 
املواطنون عددا من سيارات جنود 
وشرطة االحتالل، فيما حاصرت 
قوات معززة من شــــرطة وجنود 
االحتالل املنطقة، وفرضت طوقا 
عســــكريا محكمــــا عليها ومنعت 
املواطنني من اخلروج أو الدخول 
إليهــــا. وافــــادت محطــــات اذاعة 
محلية بأن 20 فلسطينيا من بلدة 
ســــلوان أصيبوا بجراح متفاوتة 
فــــي املواجهــــات. واندلعت هذه 
املواجهات في اعقاب اقتحام عشرات 
املستوطنني املسلحني البلدة بحماية 

من شرطة االحتالل.
من جهة أخرى، قال الســــفير 
اإلســــرائيلي في واشنطن مايكل 
أورن إن شرخا يسود العالقات بني 
إسرائيل والواليات املتحدة وصفه 
بأنه مبنزلة »حترك قارات« وليس 

مجرد أزمة في العالقات.
ونقلت صحيفتــــا »يديعوت 
أحرونوت« و»هآرتس« عن أورن 
قوله مؤخرا ملســــؤولني في دائرة 
أميركا الشــــمالية ومركز األبحاث 

السياســــية في وزارة اخلارجية 
اإلسرائيلية إن العالقات اإلسرائيلية 
األميركية مرت »بشرخ حقيقي مثل 
الشرخ الذي يحصل في قشرة الكرة 
األرضية ومبستوى حترك قارات«. 
وأضاف »ال توجد أزمة في العالقات 
بني إســــرائيل والواليات ألنه في 
األزمات يكون هناك مد وجزر« بينما 
احلاصل هو حتــــول جوهري في 
السياسة األميركية جتاه إسرائيل 
يأتي في إطار تغير شامل ورؤية 
مختلفة متاما. وأوضح أورن أنه من 
الصعب جدا ممارسة ضغوط على 
أوباما »ألن هذا أداء لشخص واحد 
وهو الــــذي يتخذ جميع القرارات 
بصورة مركزية«. وأشــــار أورن 
الى أنه في أعقاب أحداث أسطول 
احلرية اعتزم أوباما إصدار بيان 
يندد بشدة بإسرائيل لكن بفضل 
املواد اإلعالمية التي وزعتها إسرائيل 
والصور التي أظهرت عنف النشطاء 
األتراك، بحسب أورن. كذلك تطرق 
أورن إلى رئيس طاقم موظفي البيت 
األبيض رام عمانوئيل وقال إنه ذخر 
إلسرائيل وأنه ليس مشكلة بالنسبة 
إلســــرائيل بأي حال من األحوال. 

ونقلت الصحيفة عن مســــؤولني 
إسرائيليني رسميني مشاركني في 
اإلعداد لزيارة نتنياهو إلى واشنطن 
قولهم إن اجلانب اإلسرائيلي اكتشف 
خالل االتصاالت أن أوباما يعتزم 
املطالبة بصــــورة واضحة برفع 

احلصار.
من جانب آخر، كشفت صحيفة 
»معاريف« اإلسرائيلية ان االدارة 
األميركيــــة »متــــارس ضغوطا« 
على رئيس الوزراء االســــرائيلي 
بنيامني نتنياهو ورئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس لالجتماع 
بواشنطن الشــــهر املقبل واطالق 

املفاوضات املباشرة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر 
اسرائيلية »ان الرئيس األميركي 
باراك اوباما وكبار املسؤولني في 
ادارته ميارسون هذه الضغوط على 
نتنياهو وعباس«، مشيرة الى ان 
السيناتور الدميوقراطي جون كيري 
رئيس جلنة العالقات اخلارجية في 
مجلس الشيوخ األميركي سيحاول 
خالل زيارته اخلاطفة الســــرائيل 
واالراضي الفلسطينية التوصل الى 

اتفاق حول هذه املسألة معهما.

مواجهات عنيفة مع جنود االحتالل والمستوطنين في حي سلوان بالقدس المحتلة


