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واشنطنـ  رويترز: صرح مسؤول أميركي بان اجلنرال ستانلي 
ماكريستال الذي عزله الرئيس باراك أوباما االسبوع املاضي بسبب 
تصريحات أغضبت البيت االبيض أبلغ اجليش األميركي يوم االثنني 
انه يعتزم ان يتقاعد. وقال متحدث باسم اجليش »أبلغ ماكريستال 

اجليش اليوم )أول من أمس( انه يعتزم التقاعد«.
واضاف قوله ان ماكريستال لم يقدم بعد اوراقه الرسمية ولذلك 
ليس من الواضح متى يبدأ نفاذ تقاعده. وقد تولي ماكريستال)55 

عاما( قيادة القوات األميركية وقوات حلف شــــمال االطلسي في 
افغانستان ملدة عام قبل عزله، وكان متوقعا على نطاق واسع ان 
يتقاعد بعد ان نقلت عنه مجلة رولينغ ستون هو وكبار معاونيه 
االستخاف بالرئيس اوباما ومستشاريه املدنيني. وقال اوباما انه 
كان البد من عزل ماكريستال للحفاظ على وحدة املجهود احلربي. 
وكان مساعدون للبيت االبيض وصفوا الرئيس بانه غاضب من 

تصريحات ماكريستال للمجلة والتي تنطوي على استخفاف.

ماكريستال يعتزم التقاعد من الجيش األميركي

)أ.ف.پ( رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو مرحبا بوزير اخلارجية الروسي سيرغي الڤروڤ 

)أ.ف.پ( ..وصورة مرسومة خلمسة من املتهمني باالنتماء لشبكة التجسس الروسية خالل عرضهم أمام احملكمة الفيدرالية 
منزل الزوجني ريتش��ارد وس��ينثيا مورفي املتهم��ني من بني 10 معتقلني في قضية ش��بكة 
التجسس الروسية في نيوجرسي           )أ.ف.پ(

الخارجية الروسية تطالب بتوضيحات وتسخر من توقيت اإلعالن

عودة حرب الجواسيس: واشنطن تفكك »شبكة عمالء روسية«.. وموسكو تنفي
كما استخدم اثنان من العمالء 
دائرة مغلقة علـــى االنترنت 
للتواصـــل مع الروس، فكانت 
عميلة جتلـــس في مقهى مثال 
وترسل عبر حاسوبها احملمول 
معلومات في حوزتها الى ممثل 
للحكومة الروسية املختبئ داخل 
شـــاحنة صغيرة متوقفة في 

اجلانب اآلخر من الشارع.
يلقبـــون  العمـــالء  وكان 
الشخصيات املستهدفة التي كانوا 
يسعون لالتصال بها بــ»بغاء« 
او »هرا« او »مزارعا« وهي ميكن 
ان تكون »مستشارا سابقا لدى 
احد النواب« او »مسؤوال ماليا 

كبيرا في نيويورك«.
لكن الـ »اف.بي.آي« اشار الى 
انه رغم وسائل التخفي املتطورة 
واملتنوعـــة املســـتخدمة، اال ان 
العمـــالء لم ينجحـــوا في جمع 

معلومات مهمة.
من جانبها، ذكرت شبكة »سي.
ان.ان« األميركية أن فيكي بليز 
وكانت بني الذين مثلوا اول من 
امس أمام احملكمة، هي كاتبة عمود 
تعمل في صحيفة »اليداريو« التي 

تصدر باللغة اإلسبانية.
املقابل، اعلن  الطـــرف  على 
وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
الفروڤ أمـــس أن بالده تنتظر 

توضيحات حول االعتقاالت.
وقـــال الفـــروڤ متحدثا من 
القدس احملتلة »لـــم يوضحوا 
لنا املسالة. آمل ان يشرحوا لنا 

ذلك«.
كما سخر من توقيت صدور 
االعالن عن اعتقال االشخاص 
العشرة املشتبه بهم في قضية 
التجسس، بعد ايام قليلة على 
زيارة الرئيس الروسي دميتري 
مدڤيديڤ الى الواليات املتحدة 
في سياق السياسة التي ينتهجها 
مع نظيره االميركي باراك اوباما 

لتحريك العالقات الثنائية.

وقبل القيام بحملة االعتقاالت، 
تسللت عناصر الـ »اف.بي.آي« 
سرا الى شقق هؤالء »اجلواسيس« 
املفترضني في نيويورك وبوسطن 
وســـياتل اللتقاط صور ونسخ 
اقـــراص صلبـــة، كمـــا قامـــوا 
مبالحقتهم ومراقبتهم والتنصت 
عليهم، وحتدثوا اليهم مدعني انهم 

عمالء من احلكومة الروسية.
وكشف احملققون عن ترسانة 
من وسائل االتصال، مثل تقنية 
تشفير املعطيات في صور يتم 
بثها فيما بعد على مواقع عادية 
علـــى االنترنت او عبر املوجات 

القصيرة مباشرة الى موسكو.

طلب الدفاع معتبرا بعد االطالع 
على شـــكوى مكتب التحقيقات 
الفيدرالي )اف.بي.آي( انه »من 
الصعب ان تكون بريئة متاما«.

وان كانت كل عناصر التشويق 
متوافرة بامتياز في هذه القضية 
من رسائل مشفرة وحبر خفي 
ومبالغ نقدية يسلمها مبعوثون 
روس في دولة ثالثة من اميركا 
الالتينيـــة وزيارات خاطفة الى 
موسكو عبر روما وجوازات سفر 
مزورة واجهزة كمبيوتر محمولة 
تنتقل من شخص الى آخر، اال ان 
مستوى اخلطر ال يظهر بشكل 

واضح.

املراقبة لفترة طويلة.
العام  املدعـــي  وقال نائـــب 
األميركـــي مايـــكل فاربيارز إن 
مذكرات اعتقال نفذت في »جميع 
أنحاء البالد«، الفتا إلى أن هذه 
القضية ليست سوى »رأس جبل 
اجلليـــد« وأردف »عناصر هذه 
املجموعة تلقوا تدريبات معا«.

وتقول مستندات احملكمة إن 
بداية اخللية الروسية تعود إلى 
فترة تسعينيات القرن املاضي. 
ولم يوجـــه القاضي جيمس 
كوت التهمة رسميا إلى كل من 
سينثيا وريتشارد مورفي وخوان 
الزارو وفيكي بليز وآنا تشامبن 

قيام دولة فلســــطينية من جانب 
واحد اذا استمر املأزق الديبلوماسي 

الراهن.
في سياق متصل، قال مسؤول 

بحلول عام 2012«، في رد على ما 
يبدو على ما اعلنه ســــابقا سالم 
فياض رئيس الوزراء الفلسطيني 
بأنه بوسع الفلسطينيني ان يعلنوا 

يحلم.. ان يتخيل لكن احلقيقة على 
ارض الواقع هي ان امامنا طريقا 
طويال قبل ان نصل الى تفاهمات 
واتفاقات القامة دولة فلسطينية 

وجاء في االتهام ان »املركز في 
موسكو طلب من سينثيا مورفي 
عام 2010 السعي للحصول على 
وظيفة ميكـــن ان تضعها على 
فـــي احلكومة  اتصال مبصادر 
االميركيـــة، غيـــر ان مجموعة 
متآمرين في نيوجرسي ردت ان 
مورفي تخشـــى ان تطلب منها 
تفاصيل دقيقة حول مســـارها 

املهني«.
وحدد القاضي اجللسة املقبلة 
يوم غد لالســـتماع الى طلبات 
املوقوفني اآلخرين باطالق سراحهم 
بكفالة، كما اعلن عن جلسة اولية 

في 27 يوليو املقبل.

غير انه رفض اطالق ســـراحهم 
بكفالة بســـبب »مخاطر فرار« 

املوقوفني.
وقال روبرت م.باوم محامي آنا 
تشامبان متحدثا للصحافيني اثر 
مثول املرأة الشابة امام النيابة 
العامة في نيويورك أول من أمس، 
انها مواطنة روسية في الثامنة 
انتقلت  العمر  والعشـــرين من 
لالقامـــة في الواليـــات املتحدة 
منذ فترة قصيرة واسست شركة 
وكانت حتمل جواز عمل سحب 

منها السبت املاضي.
الـــى اطالق  ودعـــا احملامي 
سراحها بكفالة، لكن القاضي رد 

أجهزة أمنية على رأسها مكتب 
الفيدراليـــة )اف. التحقيقـــات 

بي.آي(.
وأعلنت الوزارة أن املعتقلني 
العشـــرة كانوا يجندون عمالء 
آخرين لكنهم لم يتورطوا بشكل 

مباشر في أعمال جتسس.
ووجهت للموقوفني تهم العمل 
كعمالء حلكومة أجنبية واتهم 
تســـعة منهم بعمليات غسيل 
أموال، ويواجهون احكاما بالسجن 
ملدة تصل الى 25 عاما، واعتقل 
العشرة في حمالت دهم شملت 
بوسطن ونيوجيرسي وفرجينيا 
ونيويورك بعـــد أن كانوا قيد 

عواصم ـ وكاالت: على غرار 
حرب اجلواســــيس التي كانت 
سائدة إبان احلرب الباردة بني 
أميــــركا واالحتاد الســــوفييتي 
الســــابق، فوجــــئ العالم امس 
بإعالن السلطات االميركية عن 
حملة اعتقاالت طالت عشــــرة 
اشــــخاص متهمني بالتجسس 
الواليات  حلساب روســــيا في 
املتحدة، وهو ما نفته موسكو، 
اتهام غير صحيح  انه  معتبرة 
وغير مناســــب. وأوضحت في 
بيان عن اخلارجية الروسية »في 
رأينا ان هذه املزاعم ال اســــاس 
لها وان وراءها اهدافا مغرضة«، 
وأضافت »ال نفهم االسباب التي 
دفعت وزارة العدل االميركية الى 
القيام بتصريحات علنية باسلوب 
قصص اجلواســــيس الذي كان 

سائدا ابان احلرب الباردة«.
وتابـــع »علـــى اي حال، من 
املؤسف للغاية ان يحدث كل ذلك 
في خضم اعادة اطالق العالقات 
الروسية االميركية التي اعلنت 
عنها االدارة االميركية نفسها«.

االستهجان الروسي جاء ردا 
على ما أفـــادت به وزارة العدل 
االميركية فـــي بيان عن اعتقال 
عشرة أشخاص األحد املاضي، 
ومثل خمســـة منهم أمام قاض 
فيدرالـــي في نيويـــورك امس 
وامر بإبقائهم قيـــد االحتجاز، 
فيما اعتقلت الشرطة القبرصية 
العضو احلادي عشر، في مطار 
الرنكا بينما كان يستعد للتوجه 
إلى بودابست استنادا ملذكرة من 
االنتربول، على ما أفاد به مصدر 

في الشرطة القبرصية.
الوزارة ان املعتقلني  وقالت 
متهمون بالعمالة لروسيا في مهمة 
»طويلة املدى« لتجنيد جواسيس 
داخل الواليات املتحدة في حملة 
اعتقاالت جـــاءت بعد حتقيقات 
استمرت عدة سنوات نفذتها عدة 

»هيومان رايتس ووتش«: لندن وباريس وبرلين أوصت بعقد قمة دورية مرتين في العام 
استخدمت معلومات جمعت تحت التعذيب القمة الخماسية توافق على تغيير مسمى  

عواصم ـ أ.ف.پ: اعلنت منظمة هيومان رايتس الجامعة العربية إلى »اتحاد جامعة الدول العربية«
ووتــــش املدافعة عن حقوق االنســــان ان بريطانيا 
وفرنسا واملانيا استخدمت معلومات استخباراتية 
مت احلصول عليها من معتقلني تعرضوا للتعذيب في 
اطار ما يسمى مبكافحة االرهاب. وذكرت املنظمة ان 
استخدام هذه الدول االوروبية الكبرى ملعلومات مت 
احلصول عليها من اجهزة استخبارات تابعة لدول 
تســــتخدم التعذيب يضر بسمعة االحتاد االوروبي 
كله. وقالت الباحثة في شؤون اوروبا الغربية في 
املنظمة جوديث ساندرالند انه »كان يجب على برلني 
وباريــــس ولندن ان تعمل للقضــــاء على التعذيب 
وليــــس االعتماد على اجهزة اســــتخبارات اجنبية 

تستخدم التعذيب«.
واضافت ساندرالند ان »اخذ معلومات من جهات 
تستخدم التعذيب امر غير قانوني وخطأ واضح«.
 وجــــاء في التقرير الذي صــــدر بعنوان »بدون 
اسئلة: التعاون االســــتخباراتي مع دول تستخدم 
التعذيب« ان »املمارسات الفعلية لتلك الدول الكبرى 

في االحتاد االوروبي تتعارض مع االرشادات العامة 
التي يعتمدها االحتاد ضد التعذيب مما يجعل القضاء 
على التعذيب واساءة املعاملة اولوية في عالقاته مع 
الدول االخرى«. واضاف التقرير ان اســــتخدام مثل 
هذه املعلومات التي يتم احلصول عليها حتت ظروف 
مشكوك فيها »يضر مبصداقية االحتاد االوروبي«.

واشــــار الى ان اجهزة االســــتخبارات في الدول 
الثالث املذكورة تفتقر الى التعليمات املفصلة حول 
كيفية تقييم املعلومات اآلتية من الدول التي تستخدم 
التعذيب. وقالت املنظمة انه جرى استخدام معلومات 
مت احلصول عليها حتت التعذيب في اجراءات جنائية 
في فرنسا واملانيا رغم القوانني الداخلية والدولية التي 
حتظر استخدام مثل هذه االدلة في تلك االجراءات.

واضافت ان »فرنسا واملانيا وبريطانيا ميكنها 
اقامة تعاون استخباراتي دون املس باحلظر العاملي 
على التعذيب، وللقيام بذلك عليها ان تتأكد بشكل 
جدي من الدول التي تقدم املعلومات لتحديد ما اذا 

كان قد مت احلصول عليها من خالل التعذيب«.

القاهرةـ  د.ب.أ: خالفا ملا دأبت عليه القمم العربية 
الســــابقة من انقســــامات وخالفات، أشاد أحمد أبو 
الغيط وزير اخلارجية املصــــري أمس مبا اعتبره 
»النتائج الهامة« التي توصل إليها قادة مصر وليبيا 
واليمن وقطر والعراق خالل قمتهم اخلماسية التي 
استضافتها العاصمة الليبية طرابلس أمس األول. 
وقال أبو الغيط إن االجتماع شــــهد أجواء ايجابية 
وتوافقا ملموســــا بني قادة الدول اخلمس، مشــــيرا 
إلى أن القمة تبنت اقتراح الرئيس املصري حسني 
مبارك بأن يصبح املسمى الرسمي للجامعة العربية 
هو »احتاد جامعة الــــدول العربية« تأكيدا ألهمية 
احلفاظ على مسماها األصلي »باعتباره جزءا من إرثها 
التاريخي ومكونا من مكونات هويتها التي تشكلت 
عبر عقود«. وأضاف أن من بني التوصيات الرئيسية 
أن يتم عقد القمة العربية مرتني في العام: قمة عادية 

وأخرى تشــــاورية تعقد في دولة املقر، موضحا أن 
»الرئيس مبارك أشار خالل االجتماع إلى ان هذا االمر 
سيســــمح للقادة العرب بااللتقاء بشكل دوري كل 
ستة شهور مبا يعزز من التشاور والتنسيق بينهم 
حول قضايا االمة العربية«. وذكر أن القادة ناقشوا 
إمكانية عقد قمــــم عربية نوعية تخصص ملجاالت 
بعينها من مجــــاالت العمل العربي على غرار القمة 
االقتصادية واالجتماعية والتنموية الثانية املقررة 
في مصر في مارس املقبل والقمة الثقافية التي تعنى 
بتطوير الثقافة العربية والنهوض بالعملية التعليمية 

والبحث العلمي في الوطن العربي.
وأوضح أن االجتماع ناقش عدة موضوعات أخرى 
على غرار اخلطوات الالزمة إلقرار النظام األساسي 
للبرملان العربي وإعادة دراســــة النظام األساســــي 

حملكمة العدل العربية.

قوات أميركية تقتحم مدرسة دينية 
في أفغانستان برفقة كالب بوليسية 

كابولـ  رويترز: أثار اقتحام القوات االميركية برفقة كالب 
بوليسية مدرسة دينية على مشارف العاصمة االفغانية كابول 
غضب عشرات األفغان الذين تظاهروا احتجاجا واشتبكوا 

مع الشرطة، بحسب ما أفاد به سكان وشهود عيان.
وذكر شــــهود من »رويترز« أنهم شاهدوا رجال شرطة 
وهم يطلقون أعيرة نارية في الهواء وعلى األرض لتفرقة 
املتظاهرين وما يبدو انها 3 جثث حتملها عربة للشــــرطة 

بعيدا. وألقى املتظاهرون احلجارة على رجال الشرطة.
وصرح خليل داستيار نائب قائد شرطة كابول للصحافيني 
في املكان بأن 5 محتجني و15 من رجال الشرطة أصيبوا في 
االشتباكات. وذكر سكان أن القوات األميركية أججت مشاعر 
الغضب مســــاء أمس االول عندما اقتحمت القوات املزودة 
بكالب مدرســــة دينية في قالجه على املشــــارف اجلنوبية 

لكابول واعتقلت عددا من األشخاص.
ونفى داســــتيار ذلك مشيرا إلى أنها إشاعة. واضاف أن 
الشــــرطة األفغانية فقط هي التي نفذت العملية. وأشارت 
متحدثة باســــم قوة املعاونة األمنية الدولية أيضا إلى  أن 

هذه قضية أفغانية بحتة.

أكدت أنها لن تبيع أسلحة متطورة لطهران ولسورية

موسكو: عرض روسي ـ فرنسي ـ أميركي 
لعقد لقاء مع إيران والوكالة الذرية

عواصمـ  أ.ف.پ: اعلن وزير اخلارجية الروسي 
ســــيرغي الڤروڤ في القدس امــــس ان الواليات 
املتحدة وروســــيا وفرنسا اقترحت عقد اجتماع 
خلبراء في املجال النووي مع إيران حتت إشراف 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقــــال الڤروڤ »ردا على املبــــادرة التركية-
اقترحت روسيا وفرنسا والواليات  البرازيلية، 
املتحدة على املدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية تنظيم اجتمــــاع خلبراء فنيني من الدول 
الثالث مع خبراء إيرانيني حلل مسألة تزويد مفاعل 
أبحاث طهران بالوقود في حال موافقة ايران على 

وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة %20«.
وأضاف كما نقلت عنه وكالة ايتار-تاس في 
القدس في ختام اجتماعه مع نظيره اإلسرائيلي 
افيغدور ليبرمان: »أتوقع ردا بناء من ايران الن 
ذلك ســــيتيح لنا تسوية هذا الوضع الذي يثير 

القلق«.
الى ذلك قال الڤــــروڤ إن بحوزة إيران كمية 
كافية من اليورانيوم لصنع قنبلتني نوويتني وأن 
روسيا لن تبيع أسلحة متطورة إليران وسورية 
وقال الڤروڤ ردا على سؤال حول البرنامج النووي 
اإليراني إنه »بشــــأن تخصيــــب اليورانيوم في 
إيران فإنه معروف وهذا ليس باألمر اجلديد أنه 
يوجد لديها يورانيــــوم بتخصيب متدن ووفقا 

النووية  الدولية للطاقة  الوكالة  الســــتنتاجات 
فإن بحوزتهم 2000 كيلوغــــرام من اليورانيوم 
بتخصيب متدن وهذا كاف لقنبلتني وهذا ليس 

باألمر اجلديد«.
وأضاف ان إيران تواصل تخصيب اليورانيوم 
»ألنهم ال يتمكنون من احلصول على وقود للمفاعل 

النووي التجريبي املوجود لديهم«.
وتابع: »لقد توجهنا إلى الواليات املتحدة واملدير 
العام للوكالــــة الدولية للطاقة الذرية واقترحنا 
تشــــكيل جلنة خبراء لوضع حل بشــــأن تزويد 
الوقود بحيــــث ال تكون هناك حاجة للتخصيب 
في إيران وأنا آمل أن تستجيب إيران لذلك األمر 

الذي سيمنع تعقيد الوضع«.
وردا على سؤال حول صفقة صواريخ »إس 
300« الروسية املضادة للطائرات واألنباء عن بيع 
هذه الصواريخ إليران قال الڤروڤ »ليس واضحا 
حتى اآلن ما الذي تشمله قائمة العقوبات )التي 
أقرها مجلس األمن الدولي مؤخرا( لكن روسيا 

ستنفذ قرارات املجتمع الدولي«.
وفي ســــياق متصل شدد الڤروڤ خالل لقائه 
الرئيس اإلسرائيلي شــــيمون بيريز على »أننا 
ملتزمون بجميع املعاهدات واالتفاقيات الدولية 
ولن نبيع منظومات )أســــلحة( متقدمة إليران 

وسورية«.

ميتشل محبط من أداء نتنياهو في عملية السالم

ليبرمان: قيام دولة فلسطينية خالل عامين حلم وخيال
رفيع املستوى في اإلدارة األميركية 
إن املبعوث األميركي اخلاص إلى 
الشرق األوسط جورج ميتشل 
محبط جدا من أداء رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو في 
املفاوضـــات غير املباشـــرة مع 

الفلسطينيني.
ونقلت صحيفة »هآرتس« عن 
املسؤول األميركي أمس قوله إن 
ميتشل مهتم بأن يبدي نتنياهو 
»جدية أكثر« في احملادثات حول 
قضايا احلل الدائم »ونحن نريد 
أن تتحرك األمور بصورة أسرع 
وأن يكون هناك تقدم في عدد من 
القضايا« مشددا على أنه »حتى 

اآلن لم يكن التقدم كافيا«.
وأضاف املســـؤول أن اإلدارة 
األميركية تريد من نتنياهو أن 
يظهر استعدادا أكبر إلجراء بحث 
عميق في قضايا احلل الدائم ورؤية 
الفلســـطينيني يتقدمـــون نحو 
محادثات مباشرة مع إسرائيل. 
ووفقا للمســـؤول األميركي فإن 
الفلسطيني استعرض  اجلانب 
مواقف مفصلة أكثر من اجلانب 

اإلسرائيلي.

عواصــــم ـ رويتــــرز ـ د.ب.أ ـ 
يو.بي.آي: على انقاض املفاوضات 
غير املباشرة بني اسرائيل والسلطة 
الفلسطينية والتي لم تؤت أكلها 
بعد، اســــتبعد افيغدور ليبرمان 
وزير اخلارجية االسرائيلي أمس 
قيام دولة فلسطينية خالل العامني 
الى صعوبات  القادمني، مشــــيرا 
تواجههــــا هــــذه املفاوضات التي 
ترعاهــــا الواليــــات املتحدة والى 

انقسامات بني الفلسطينيني.
وكان ليبرمــــان يشــــير فيما 
يبدو الى دعوة اطلقتها املجموعة 
الرباعية التي تتوسط للسالم في 
الشرق االوســــط وتضم روسيا 
والواليات املتحدة واالمم املتحدة 
واالحتــــاد األوروبي للتوصل إلى 

اتفاق بحلول عام 2012.
وقال ليبرمان اليميني املتطرف 
في حكومة نتنياهــــو االئتالفية 
احملافظة للصحافيني بعد اجتماع 
مع نظيره الروسي سيرغي الڤروڤ 
في القدس احملتلة أمس »أنا شخص 
متفائــــل وال أرى أي فرصة لقيام 
دولة فلسطينية قبل عام 2012«.

وأضاف ليبرمان »بوسع املرء ان 


