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بروكسلـ  أ.ش.أ: بدأت بلجيكا املنقسمة والتي التزال دون حكومة، 
أمس تولي الرئاسة الدورية نصف السنوية لالحتاد األوروبي مع 
طموحـــات »متواضعة« في حني تبقى أوروبا أمام أزمة اقتصادية 

خانقة غير مسبوقة منذ 50 عاما.
وقـــال رئيس حكومة تصريف األعمال البلجيكية ايف لوتيرم 
ـ وهو يقدم برنامجه ـ »ســـنكون في البداية في خدمة املؤسسات 
األوروبية« وأضاف »نريد أن نتبنى موقفا معتدال لكن البلد ال خيار 

أمامه«. يشـــار إلى أن لوتيرم ال يقوم سوى بتصريف األعمال إلى 
حني تشكيل ائتالف حكومي جديد في أعقاب االنتخابات األخيرة 

التي فاز فيها االنفصاليون الفالمنكيون.
وتتضمن قائمة التحديات التـــي تواجهها بلجيكا عدة قضايا 
بينها الرقابـــة املالية، ومعاجلة العجز فـــي امليزانيات، وتطبيق 
اســـتراتيجية )أوروبا 2020( التي تهـــدف إلى توفير فرص عمل 

والعودة إلى مسار النمو.

بلجيكا المنقسمة تتولى رئاسة االتحاد األوروبي »دون حكومة«

وزير الداخلية السعودي صاحب السمو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز

استهدفت إحدى الممثليات األجنبية ومسؤولين.. وتورط بها عدد من المؤهلين علميًا

السعودية تعلن إحباط أكثر من 220 عملية إرهابية 
الرياضـ  يو.بي.آي: أعلن وزير الداخلية السعودي صاحب 
السمو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز أن »األعمال اإلرهابية« 
التي أحبطت في اململكة جتاوزت 220 وكانت تستهدف مواقع 

وأشخاصا مسؤولني.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ــج دفعة من طلبة  ــي كلمة خالل حفل تخري ــر نايف ف األمي
ــات العليا بجامعة نايف مساء أمس األول ان االعمال  الدراس
االرهابية بلغت أكثر من 220 محاولة الستهداف مواقع باململكة 
ــؤولني مشيرا إلى انه مت القبض على كل من  وأشخاص مس
ــم وإحالتهم للقضاء بعد التحقيق معهم من قبل هيئة  وراءه

التحقيق العام.
ــس »دور املناصحة لهم لعلهم  ــاف ان الدولة لم تن وأض

يرجعون وقد هدي البعض ونرجو الهداية للبقية«.
ــرتها  ودعا األمير نايف بن عبدالعزيز في كلمته التي نش
ــرورة وجود  ــادرة أمس إلى ض ــعودية الص الصحف الس

استراتيجية فكرية أمنية وتسمى اصطالحا بـ»األمن الفكري« 
ــم باملواجهة فقط »ألننا نريد أن  ــكلة ال يت ألن حل هذه املش
نصحح األفكار وهو ما نرجوه عبر مشاركة فعالة من علمائنا 

وكذلك املفكرون والعلماء النفسانيون«.
ــادهم فقد صدرت توجيهات احلكومة  وقال إنه »رغم فس
ــر هؤالء ووزارة الداخلية تقوم بدفع مرتبات  باالهتمام بأس

ألسرهم ألنهم أبرياء«.
وقال إن »احلكومة صرفت عشرات املاليني ألسر املعتقلني.. 
ولألسف خالل السنوات الثالث املاضية ظهرت لنا مجموعات 
من املؤهلني تأهيال علميا من حملة الشهادات فضال عن وجود 
ممولني باملال أي أن هناك فكرا وماال«. وتابع الوزير السعودي 
»هذا يؤسفنا كثيرا بل يؤملنا. واليزال خطر اإلرهاب مستمرا 

وقد يحدث أي عمل إرهابي«.
واعتبر إن السعودية هي »الدولة األولى في مكافحة اإلرهاب 
وكيفية التعامل مع اإلرهابيني بعد ضبطهم. املطلوب أن تفكر 

الدول في جتفيف منابع اإلرهاب كي تنتهي املشكلة، آمل أن 
يهتدي الشاذون إلى الصواب«.

ــنوات األخيرة  ــد أن ظاهرة اإلرهاب ظهرت في الس وأك
وقام بها من يسمون ب«اخلوارج« ألنهم خرجوا عن السياق 

االجتماعي لألمة.
وأعرب عن أسفه من أن الغالبية منهم سعوديون »شباب 

غرر بهم ودفعوا إلى مجال القتل والتشريد«.
ــف »إن اإلرهاب مر على كثير من الدول  وقال األمير ناي

العربية واإلسالمية ولكن اململكة هي املستهدفة األولى«.
وأشار وزير الداخلية السعودي األمير نايف بن عبدالعزيز 
ــى أن »جرائم إرهابية وقعت ضد مرافق حكومية وخاصة  إل
ــات األجنبية وقتل في هذه  ــني وضد إحدى املمثلي للمواطن
ــل وأصيب دون ذنب وهو ما واجهته قوات  األحداث من قت
األمن السعودية وأوقفت من أوقفت وقتلت بدون قصد في 

مواجهات أمنية«.

 لقاء سري بين أوغلو وبن إليعازر  يؤجج الخالف بين نتنياهو وليبرمان

نتنياهو: مستعد لإلفراج بشروط
عن 1000 أسير فلسطيني مقابل شاليط 

 وهو اللقاء االول على املستوى 
الوزاري بني البلدين منذ الهجوم 
االسرائيلي في 31 مايو على سفينة 
مرمرة التركية التي كانت ضمن 
االســـطول املتوجه الـــى قطاع 

غزة.
واثار لقاء بن اليعازر وداود 
اللذيـــن يقيمان عالقات  اوغلو 

عواصـــم - وكاالت: أعـــرب 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو عن استعداد إسرائيل 
لإلفراج عن ألف سجني فلسطيني 
مقابل إطالق اجلندي األسير لدى 
أنه  إال  »حماس« جلعاد شاليط 
وضع شـــروطا لقبـــول عرض 

الوسيط األملاني في الصفقة. 
إلى ذلك أكد مســـؤول تركي 
أمس ما نشرته وســـائل إعالم 
تركية واسرائيلية عن أن وزير 
اخلارجيـــة التركـــي احمد داود 
اوغلو ووزير التجارة االسرائيلي 
بنيامني بن اليعازر التقيا ســـرا 
في بروكسل لبحث سبل جتاوز 
االزمة التي شهدتها العالقات بني 
البلدين عقب اعتداء اسرائيل على 
اسطول احلرية وقتلها تسعة من 
املتضامنني األتراك مع غزة. وقال 
املسؤول الذي رفض الكشف عن 
اســـمه لوكالة األنباء الفرنسية 
ان اللقـــاء بني الوزيرين التركي 
واالســـرائيلي »حصـــل امـــس 
)االول( في بروكسل بطلب من 

اسرائيل«.
 واضاف »لقد سبق ان ارسلنا 
مذكرة الى اسرائيل نشرح فيها 
توقعاتنا، ومت تكرار التعبير عن 

ذلك خالل اللقاء«.

بن اليعازر وداود اوغلو.
 وجاء في البيان »انها اهانة 
العراف التصرف املقبولة وضربة 
قوية للثقة بني وزير اخلارجية 

ورئيس الوزراء«.
من جانب آخر أكد ماهر غنيم 
وزير شؤون اجلدار واالستيطان 
الفلســـطيني ان التصريحـــات 

واالجراءات التي تتخذها احلكومة 
اإلســـرائيلية تؤكـــد أن جولة 
املبعوث األميركي للشرق األوسط 
جورج ميتشل أقرب للفشل منها 

للنجاح.
 وقـــال غنيم فـــي تصريح 
إذاعي أمس - »إنه مع كل زيارة 
للمبعـــوث األميركي أو أي جهة 
تسعى إلى حتقيق السالم تقوم 
إسرائيل بتنفيذ إجراءات متثل 
سياستها االستيطانية سواء في 
مدينة القدس احملتلة التي حتاول 
اســـرائيل تهويدها أو في كافة 
االراضي الفلسطينية احملتلة«.

تصريحات غنيم جاءت قبيل 
لقاء الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـــاس أمس مبعوث الســـالم 
اطـــار لقاءاته مع  األميركي في 
الطرفني الفلسطيني واالسرائيلي. 
وكان ميتشل التقى برئيس الوزراء 
االســـرائيلي بنيامـــني نتنياهو 
ووزير دفاعه ايهود باراك حيث 
اكد االخير على ســـعي اسرائيل 
للوصول الى مفاوضات مباشرة 

مع اجلانب الفلسطيني.
 مـــن جهتها، ذكـــرت اإلذاعة 
اإلسرائيلية أن نتنياهو وجه دعوة 
الفلسطينية،  لرئيس الســـلطة 

محمود عباس، لزيارة القدس.

جيدة، اســـتياء وزير اخلارجية 
االسرائيلي افيغدور ليبرمان الذي 
احتج بشدة على واقع ان اللقاء 

عقد دون علمه.
 وقال مكتب ليبرمان في بيان 
ان »وزيـــر اخلارجية يعتبر ان 
حدوث ذلـــك دون ابالغ الوزارة 
امر خطير« دون ان يذكر اسمي 

النائب املقدسي محمد أبوطير مكبال باألصفاد خالل اقتياده إلى قاعة احملكمة اإلسرائيلية أمس )أ.پ(

استقالة كبير مفتشي وكالة الطاقة الذرية عشية توقيع أوباما على »عقوبات« الكونغرس ضد إيران

»وول ستريت جورنال«: إيران تزود سورية 
بنظام رادار يشل هجومًا إسرائيليًا مباغتًا

عواصم ـ أحمد عبداهلل والوكاالت 
جاء توقيع الرئيس االميركي 
باراك اوباما أمس على مشــــروع 
قانون العقوبات ضد ايران الذي 
اقره الكونغرس إلرغام طهران على 
النووية،  التخلي عن طموحاتها 
ليصب املزيد من الزيت على نار 

املواجهة بني إيران والغرب.
القانون   ويعــــزز مشــــروع 
تشريعا قائما ويضيف اليه عقوبات 
اقتصادية جديدة تطال عددا من 
املؤسســــات االيرانيــــة املتصلة 
النــــووي كما مينع  بالبرنامــــج 
التعامل  الشركات االميركية من 
مع هذه املؤسسات.ويهدف النص 
خصوصا الى التأثير على تزود 
طهران بالبنزين الذي ال متلك منه 
كميات كافية بسبب عدم قدرتها 

على تكرير الكميات الالزمة.
فــــي غضــــون ذلــــك، أعلنت 
الذرية  الدوليــــة للطاقة  الوكالة 
أن  املتحــــدة أمس  التابعة لالمم 
أولي هاينونني كبير مفتشــــيها 
التحقيقات اخلاصة  الذي يرأس 
بإيران وسورية سيترك منصبه 
ألســــباب شخصية بعد قرابة 30 
عاما مــــن العمل في الوكالة التي 

تتخذ من ڤيينا مقرا لها.
 ويرأس هاينونني )63 عاما( 
ادارة الضمانات في الوكالة وهو 
مكلف بالتحقق من البرامج النووية 
للدول حتى ال تستخدم ألغراض 

عســــكرية. من جهتها قالت جيل 
تيودور املتحدثة باســــم الوكالة 
»نؤكد أن الســــيد هاينونني أبلغ 
املديــــر العام بعزمه االســــتقالة 
اعتبارا من نهاية اغسطس ألسباب 
شخصية«. وكتب هاينونني لزمالئه 
في رسالة الكترونية يودعهم فيها 
اطلعت عليها رويترز »مع رحيلي 
أعرف أني أترك ورائي فريقا رائعا 
من الزمالء في اإلدارة سيواصلون 
تقدمي الدعم القوي للسيد امانو 

وأيضا ملن يخلفني«.
 إلى ذلك اعرب وزير اخلارجية 
االيراني منوچهر متكي أمس عن 
أسفه النســــياق بعض الدول في 
مجلس االمن الدولي وراء القرار 

1929 الصادر ضد بالده.
 وقال متكي في رسائل منفصلة 
الدول  الى وزراء خارجية  بعثها 
االعضاء في مجلس االمن الدولي 
ان »انسياق باقي الدول االعضاء في 
مجلس االمن وراء الدول التي اعدت 
القرار املذكور يبعث على األسف«. 
وذكر بيان صادر عن اخلارجية 
االيرانية ان متكــــي انتقد الدول 
التي اعدت هذا القرار وفي مقدمتها 
الواليات املتحدة األميركية والدول 
الغربية واصرارها على استصدار 
مثل هــــذا القرار مثنيا في الوقت 
نفسه على موقف البرازيل وتركيا 
الرافض لهذا القرار الذي وصفه بـ 

»الظالم وغير الشرعي«.

في غضون ذلك أفادت تقارير 
صحافيــــة أمس بأن إيران زودت 
ســــورية بنظام رادار حديث من 
شأنه أن »يهدد« قدرة إسرائيل على 
شن هجوم مباغت على املنشآت 

النووية اإليرانية.
ونقلت صحيفة »وول ستريت 
جورنــــال« األميركيــــة أمس عن 
مسؤولني إسرائيليني وأميركيني، 
لم تشر إلى أسمائهم، القول إن هذا 
»التحالف« يهــــدف إلى تقويض 
العســــكري اإلسرائيلي  التفوق 
في املنطقــــة. وأوضحت أنه من 
شأن هذه االنظمة دعم الدفاعات 
انذار مبكر  السورية عبر توفير 
من أي طلعات جوية إسرائيلية، 
وكذلك مساعدة حركة حزب اهلل، 
وكان مسؤوالن إسرائيليان وآخران 
أميركيان، ومصدر استخباراتي 
غربي، أشاروا خالل األشهر القليلة 
املاضية إلى وصول هذه األنظمة 
إلى سورية منتصف عام 2009، 
إال أن اجليش اإلسرائيلي لم يؤكد 

هذه املعلومات إال أمس األول.
ووفقا للصحيفة، فإنه رغم أن 
أيا من هؤالء املسؤولني لم يستطع 
التوصل إلى هوية من تسلم هذه 
األنظمة في سورية، إال أن اجلميع 
اعتبروا أن هذا التحرك يأتي في 
املثيــــرة في نقل  الزيــــادة  إطار 
األسلحة والتنسيق العسكري بني 
إيران وسورية وحزب اهلل، وذكرت 

الصحيفة أن إيران وسورية نفتا 
نقل أي أنظمة رادار. وأشارت »وول 
ستريت جورنال« إلى أن احملللني 
يؤكدون أن إسرائيل تعتقد أن إيران 
تسعى إلى تصعيد التوترات على 
احلدود الشــــمالية إلسرائيل مع 
لبنان وسورية لصرف نظرها عن 

البرنامج النووي لطهران.
كما رأوا أن إســــرائيل لم تكن 
ترغب في نشــــر نبــــأ نقل هذه 
املنظومة لتجنب أن تكون لعبة 
بيد إيران من خالل زيادة الضغوط 
الداخلية على احلكومة اإلسرائيلية 

لشن حترك عسكري.
واعتبرت الصحيفة أن كشف 
هذا األمر يضع املزيد من الضغوط 
على إدارة الرئيس األميركي باراك 
أوباما فيما يتعلق باستراتيجيته 
جتاه سورية والتي تهدف إلى احلد 
من التوترات معهــــا في محاولة 
إلعادة العالقات الديبلوماســــية، 
ولذا ذكرت الصحيفة أن متحدثا 
باسم البيت األبيض رفض مبدئيا 
التعليق على اخلبر. ونقلت عن 
أحمد ســــلكيني، املتحدث باسم 
السفارة السورية في واشنطن، 
القول إن هــــذه التقارير »دعاية 
اســــرائيلية« تهدف بها تل أبيب 
إلى »صــــرف أنظــــار العالم عن 
االعمال العدائية التي ترتكبها في 
غزة واألراضي احملتلة، ونحن لن 

نستمر في تضييع وقتنا«.

الرئيس السوري د.بشار األسد يقلد نظيره البرازيلي لويس ايناسيو لوال دا سيلڤا وسام االستحقاق السوري األكبر بحضور السيدتني األوليني أسماء األسد وماريسا في برازيليا )أ.ف.پ(

سورية والبرازيل تدعمان
 اتفاق تبادل  الوقود النووي اإليراني

 برازيليا ـ أ.ف.پ: أعرب الرئيس السوري 
بشار األسد أمس األول عن دعمه لالتفاق املوقع 
بني البرازيل وتركيا حول تبادل اليورانيوم مع 
إيران، وذلك خالل زيارة رسمية للبرازيل. وقال 
الرئيس األسد اثر محادثات استمرت ساعتني مع 
نظيره البرازيلي لويس ايناسيو لوال دا سيلفا 
ان »هذا االتفاق الثالثي هو عنصر اساسي حلل 
املشكلة من دون نزاع في حني ان اسرائيل تواصل 
تهديد الســــالم االقليمي مع اســــلحة نووية«.  
تصريحات الرئيس السوري جاءت على هامش 
جولته على الدول اليسارية في اميركا االتينية 

ونقلته الى ڤنزويال وكوبا.
كذلك، أعرب الزعيمان البرازيلي والسوري 

عن دعمهما إقامة دولة فلســــطينية مســــتقلة 
وحثا إسرائيل على رفع احلصار الذي تفرضه 
على قطاع غزة. وأعلن الرئيس دا سيلفا خالل 
لقاء مع نظيره السوري تأييده عودة مرتفعات 
اجلوالن التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، 
إلى ســــورية. ونقلت تقارير إعالمية عن لوال 
القول بعد االجتماع: »احلصار ال يساعد السالم.. 
حادث الهجوم على اسطول املعونات االنسانية 
في املياه الدولية اوضح أنه بات من الالزم رفع 
احلصار عن قطاع غزة«.   وقال ان »البرازيل 
تدين التدخل في غزة وبنفس الطريقة التي تدين 
فيها االعمــــال االرهابية من اي نوع كانت، إن 
حادث االسطول االنساني الذي تعرض للهجوم 

في املياه الدولية يظهر ان الوقت قد حان لرفع 
احلصار عن غزة«. بدوره انتقد األسد إسرائيل ملا 
تضعه دائما من عقبات على طريق التوصل إلى 
اتفاق بشأن عملية السالم في الشرق االوسط. 
ووقع الزعيمان على اتفاقيات ثنائية في مجاالت 
القضاء والتعليم والصحة، و هذه أول زيارة 
لألســــد للبرازيل عقب زيارة لوال لدمشق عام 
2003، وقالت احلكومة إن حجم التبادل التجاري 
بني سورية والبرازيل زاد من 78مليون دوالر 
عام 2003 إلى 307 ماليني دوالر عام 2009. وقد 
امتدت زيارة الرئيس األسد الى البرازيل حتى 
أمس وتخللها لقاء رجال أعمال في ساو باولو. 
قبل أن ينهي جولته اليوم بزيارة األرجنتني.  

الجيش األميركي يعلن اعتقال قائد من »طالبان« جنوبي أفغانستان 

»طالبان« ترفض التفاوض مع الناتو »المنهزم« 
وبترايوس ينفي التخطيط لتعديل مهمة »إيساف«

عواصـــم ـ وكاالت: نفـــى اجلنـــرال ديڤيد 
بترايوس، القائد اجلديد لقوة املساعدة األمنية 
الدولية )إيساف(، وجود خطط لتعديل قواعد 
مهمة القوة التي تضـــم نحو 120 ألف جندي، 
رفضت حركة طالبان في أفغانستان اخلوض 
في مفاوضات مع حلف شمال األطلسي )ناتو( 
رفضا قاطعا واعلنت نفسها منتصرة في احلرب 

ضده. 
 موقف طالبان جاء ردا على مقترح طرحته 
القيادة العسكرية للقوات األميركية والبريطانية. 
وهو ما رفضته احلركة وأعربت في بيان بثته 
هيئة االذاعة البريطانية )بي.بي.سي( أمس، عن 
اعتقادها بالفوز في احلرب التي تخوضها ضد 
قـــوات الناتو وال ترى وجود حاجة للتفاوض 

معها حتى انسحابها التام من أفغانستان.
 وتفترض عناصـــر احلركة ان قوات حلف 
ناتو بـــدأت تضعف بعد فصل قائدها اجلنرال 
ستانلي ماكريستال األسبوع قبل املاضي ولذلك 

فهي تطلب عقد مفاوضات مع طالبان.
 ولفتت الى ان شهر يونيو املنصرم شهد اعلى 
عـــدد من القتلى في صفوف قوات ناتو والذي 
بلغ 102 جندي مبعدل يفوق ثالثة جنود يوميا.  
وذكرت )بي.بي.سي( انه على الرغم من العداء 
املوجه حلركة طالبان من الشعب األفغاني اال 
أن عداءه لقوات االحتالل األجنبية يبقى األشد. 
مـــن جهته، قال بترايوس في بروكســـل أمس 
عقب زيارته األولى لألمني العام حللف شمال 
األطلسي، أندرس فوغ راسموسن، منذ توليه 
مهام منصبه اجلديد: »لسنا بحاجة إلى قواعد 
جديدة للمهمة«. وذكـــر بترايوس أن القواعد 
احلالية، التي وضعها سلفه ستانلي ماكريستال، 

تهدف على وجه اخلصوص إلى جتنب سقوط 
ضحايا مدنيني خالل املهام العسكرية.

وفي املقابل، قال بترايوس إن اجلنود الذين 
يقاتلـــون ضد عناصر طالبان يشـــعرون بأن 
القواعد السارية تتسم بـ »البيروقراطية بعض 
الشيء«، وأكد أنه سيعمل على توفير احلماية 
جلنود )إيســـاف( والقـــوات األفغانية «بكافة 

الوسائل«.
ميدانيا، أعلن اجليش األميركي وحلف شمال 
األطلسي الناتو، اعتقال قائد محلي حلركة طالبان 
وإصابة »عدد كبير من املتمردين«، في عملية 
مشتركة لقوات احللف وقوات أفغانية في املنطقة 
اجلنوبية، إضافـــة إلى مقتل ثالثة مدنيني في 

انفجار قنبلة شمال شرقي البالد.
وأوضح احللف أن قوات )إيساف( جنحت 
بالتعاون مع قوات من اجليش الوطني األفغاني 
في اعتقال قائد طالبان مبنطقة باغران التابعة 
إلقليـــم هلمند بعـــد معركة اســـتمرت ثماني 

ساعات.
وذكر البيان أن القائد املعتقل، واملصاب في 
ســـاقه، كان هو »حاكم الظل« ملنطقة ناوزاد، 
شمال شـــرق هلمند، ولكن البيان لم يشر إلى 

هويته.
وأضاف أن عددا من املتمردين أصيبوا بجروح، 
بينما لم يتعرض أي من قوات األمن أو املدنيني 

ألي جروح خالل العملية.
وعلى صعيد متصل، أعلن اجليش األميركي 
مقتل ثالثة مدنيني وجرح آخر أمس في انفجار 
قنبلة كانت مزروعـــة على جانب طريق قرب 
نقطة للقوات املتحالفة في منطقة خاس كونار 

بإقليم كونار. 


