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لندن ـ يو.بي.آي: رجحت مصادر استخبارية 
بريطانية لشبكة »ســــكاي نيوز« أمس أن هناك 
ما يصل إلى 300 جاسوس روسي ينشطون في 

اململكة املتحدة وحدها.
وأشــــارت إلى أن املصادر تعتقد أن التجسس 
اليزال يشــــكل قضية مهمة بعد عقود من انتهاء 
احلرب الباردة لكن نشاطاته هذه األيام في مجال 

جمع املعلومات االستخباراتية عن أسرار األسلحة 
النووية قلت فيما زادت في مجال قضايا اجلغرافية 

السياسية.
ونسبت »سكاي نيوز« إلى اخلبير في مجال 
التجسس إدوارد لوكاس قوله »إن الرقم عن وجود 
املئات من عناصر املخابرات الروسية في اململكة 
املتحدة موثوق ويعمل هؤالء جلمع معلومات عن 

السياسة اخلارجية للحكومة االئتالفية بني حزبي 
احملافظني والدميوقراطيني األحرار«.

وأضاف لوكاس »يريد اجلواســــيس الروس 
معرفة ما إذا كانت احلكومة االئتالفية ستتعامل 
بصرامة مع روسيا وتدعم دول أوروبا الشرقية 
على غــــرار النهج الذي شــــهدناه في ظل رئيس 

الوزراء البريطاني األسبق توني بلير«.

لندن: 300 جاسوس روسي ينشطون في بريطانيا

نائب الرئيس األميركي جون بايدن خالل مباحثات مع رئيس احلكومة العراقي األسبق اياد عالوي امس  )أ.پ(

اجلنرال ديفيد بترايوس خالل مراسم تسلمه قيادة قوات الناتو في افغانستان   )رويترز(

جندي اسرائيلي يصوب سالحه جتاه عدد من الفلسطينيني خالل احتجاجات على اجلدار العازل في الضفة الغربية  )أ. پ(

مفاعل طهران النووي 

رفسنجاني يشّن هجومًا عنيفًا على أوباما

إيران تعرض مقايضة وقف التخصيب باتفاق تبادل الوقود النووي
من اليورانيوم املخصب.

على صعيد آخر، أكد ســـفير 
إيـــران في ايطاليـــا محمد علي 
حسيني أنه ال ميكن فرض العزلة 
علي ايران، مشيرا إلى أن دورها 
بنـــاء في التطـــورات االقليمية 

والدولية.
وذكرت وكالة انباء »فارس« 
اإليرانية أن حسيني أعلن ذلك 
خالل لقائه مع مجلة الدراسات 
االيطالية وشـــرح فيه مواقف 
إزاء إصدار مجلس األمن  إيران 
القرار رقم 1929 والعالقات بني 
إيران وايطاليا ودور طهران في 

تطورات املنطقة.
واعتبر حسيني القرار الذي 
أصدره مجلس األمن ضد الشعب 
اإليراني بأنه قرار ظالم مت بفعل 
ضغوط أميركية، مشددا علي أن 
تدخل مجلس األمن في موضوع 
البرنامج النووي السلمي اإليراني 
كان منـــذ البدايـــة غير قانونى 

ومعارضا مليثاق األمم املتحدة.
الواجب األساســـي  أن  وأكد 
ملجلس األمن هو البت في موضوع 
السالم واألمن الدوليني اذا تعرضا 
لتهديد ما في حني أن البرنامج 
النووي اإليراني ســـلمي بحت 
ويتم حتت إشراف وكالة الطاقة 
الذرية من خالل أجهزة التصوير 

املوجودة باملنشآت اإليرانية.
وأشـــار السفير اإليراني إلي 

طهرانـ  وكاالت: أعلن رئيس 
الشـــؤون اخلارجية في  جلنة 
مجلس الشـــورى اإليراني عالء 
الدين بوروجردي ان إيران ميكن 
اليورانيوم  ان توقف تخصيب 
بنسبة 20% في حال تنفيذ صفقة 

تبادل اليورانيوم.
وقال بروجردي لوكالة أنباء 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
)إرنا( إن إيـــران لن تصر على 
مواصلة تخصيـــب اليورانيوم 
ملســـتوى 20% إذا ما مت توفير 
الوقود الالزم ملفاعل طهران الطبي 

من اخلارج.
ويأتي هذا في إطار تضارب 
التصريحـــات بني املســـؤولني 
برنامـــج  اإليرانيـــني بشـــأن 
التخصيب، إال أن الرئيس محمود 
أحمدي جناد كان قد أشـــار إلى 
أن وقـــف البرنامـــج ســـيكون 
مفيدا من الناحيتني االقتصادية 

والسياسية.
تصريحات بروجردي تشير 
بذلك الى اتفـــاق تبادل الوقود 
النووي الذي وقعته ايران برعاية 
تركية وبرازيلية ومبوجبه توافق 
إيران على تســـليم 1.2 طن من 
اليورانيوم الضعيف التخصيب 
لديها مقابل حصولها على 120 كغ 
من يوارنيوم عالي التخصيب وان 
يتم ذلك في تركيا. وكانت أعلنت 
مؤخرا أنها أنتجت 17 كيلوغراما 

من جهة أخرى، شن رئيس 
مجمع تشخيص مصلحة النظام 
اإليراني هاشـــمي رفســـنجاني 
امس هجوما عنيفا على الرئيس 
األميركي بـــاراك أوباما واتهمه 
بإصـــدار تصريحـــات تنطوي 
على غطرسة سافرة ضد بالده 
فيما أشار الى استمرار اخلالفات 

اإليرانية أمس األول ان رفسنجاني 
ندد في اجتماع مجمع تشخيص 
مصلحة النظام بطهران باإلجراءات 
إيران  الغربيـــة األخيرة ضـــد 
الكونغرس األميركي  ومصادقة 
على قانون ما يســـمى باحلظر 
الشامل وتوقيعه رسميا من قبل 

أوباما بحضور املراسلني.

املتطرفة والنزاعات السياسية 
والفئوية العقيمة«.

واســـتنكر كذلـــك ما وصفه 
إلى مكانـــة مجلس  باإلســـاءة 
الشـــورى اإلســـالمي ورئيسه 
علي الريجاني، مشيرا بذلك إلى 
اســـتمرار اخلالفات بني أجنحة 

النخبة احلاكمة في طهران.

التقارير التي أعدها مســـؤولو 
الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية 
وأعلنوا فيها اكثر من 20 مرة عدم 
وجود أي انحراف في البرنامج 
لذا فإن تدخل  النووي اإليراني 
مجلس األمن في هذا املوضوع 
غير قانوني ألنه ال يشكل تهديدا 

لألمن العاملي.

بني أجنحة النخبة احلاكمة في 
طهران. وقال رفسنجاني ان إعالن 
الرئيس األميركي بشكل رسمي أنه 
يستهدف قلب البرنامج النووي 
اإليراني وأن األوروبيني يدعمونه، 
هو إجراء ينم عن غطرسة سافرة 

ضد إيران.
وذكرت وكالـــة أنباء »مهر« 

داخليا، تطرق رئيس مجمع 
تشـــخيص مصلحـــة النظـــام 
الداخلية  اإليرانـــي لألوضـــاع 
بقوله: »يتعني على املســـؤولني 
فـــي احلكومـــة والســـلطتني 
التشـــريعية والقضائية وباقي 
األجهزة واملراكز واملؤسسات بذل 
اجلهود للحيلولة دون املمارسات 

طهران تقدم »األدلة« على خطف
الـ »سي آي إيه« أحد علمائها

طه��ران � أ.ف.پ: صرح الناطق باس��م وزارة اخلارجية اإليرانية رامني 
مهمانبراست امس بان ايران سلمت السفارة السويسرية التي متثل املصالح 
االميركية في طهران »األدلة« على قيام وكالة االس��تخبارات املركزية )س��ي 
آي ايه( بخطف عالم الفيزياء االيراني شهرام اميري. وقال مهمانبراست ان 
األدلة على خطف شهرام اميري من قبل ال� »سي آي ايه« سلمت الى السفارة 
السويس��رية التي متثل املصالح االميركية ف��ي طهران. واضاف ننتظر من 
احلكومة االميركية ان تعلن في اسرع وقت ممكن نتائج حتقيقها بشأن هذا 

املواطن االيراني، مؤكدا ان الواليات املتحدة مسؤولة عن حياة اميري.
وكان ش��هرام اميري فقد في يونيو 2009 لدى وصوله الى الس��عودية 
ألداء العم��رة، وتؤك��د طهران انه خط��ف من قبل الوالي��ات املتحدة. وفي 
اواخ��ر مارس املاضي، اعلنت ش��بكة التلفزيون االميركية ايه بي س��ي، انه 
فر ويتعاون مع الس��ي آي ايه. وعرض التلفزيون االيراني في الس��ابع من 
يونيو شريط ڤيديو يظهر فيه رجل يعرف عن نفسه بوصفه عالم الفيزياء 
النووية االيراني شهرام اميري يؤكد انه خطف من قبل عمالء االستخبارات 

االميركيني ومحتجز قرب تاكسن في اريزونا غرب الواليات املتحدة.
وفي نهاية يونيو مت بث ش��ريط ڤيديو آخر للرجل نفس��ه الذي اكد انه 

جنح في الهرب من االستخبارات األميركية وموجود في فيرجينيا.

قررت توسيع صالحيات لجنة تيركل وعريقات يتهمها بعرقلة االنتقال للمفاوضات المباشرة 

إسرائيل تعتزم تحويل جنوب األقصى إلى ملهى ليلي
عواصمـ  وكاالت: في اطار احملاوالت االسرائيلية الدؤوبة 
للقضاء على هوية القدس احملتلة العربية واالسالمية، كشفت 
مؤسسة األقصى للوقف والتراث أن إسرائيل تنوي حتويل 
املنطقة الواقعة خلف اجلدار اجلنوبي للمســــجد األقصى، 
واملعروفة بالقصور األموية، إلى متنزه توراتي سياحي ببرامج 

مكثفة في ساعات الليل لتحولها الى »ملهى ليلي«.
وأكدت املؤسسة أن السلطات اإلسرائيلية توسع من دائرة 
حفرياتها في تلك املنطقة، وحتديدا في املنطقة الواقعة بني 
الزاوية اجلنوبية الشرقية وبني الزاوية اخلتنية أسفل محراب 
اجلامع القبلي املسقوف. وأضافت أن إسرائيل جتري أعمال 
حفريات في نحو 9 مواقع موزعة تتنوع طبيعة احلفريات 
فيها، حيث غطيت مساحات من احلفريات بغطاء بالستيكي 
أسود إلخفائها، فيما جترى حفريات أخرى في طبقات حتت 

األرض، في ممرات ومناطق مقوسة.
وأوضحت مؤسسة األقصى أن أكثر ما يلفت النظر في 
أعمال البناء واإلنشاء التي يقوم به االحتالل أمران، أولهما 
صب قوالب مستطيلة احلجم من األسمنت توضع في وسطها 
قطع حديدية، وهي القوالب التي عادة ما حتمل أعمدة اإلضاءة 
الكهربائية العمالقة، أما األمر الثاني فهو مد شبكة خطوط 
كهربائية واتصاالت واســــعة وكثيفة في كل املنطقة، وهو 

ما يعززه صب قوالب األسمنت احلديدية.
وأشارت املؤسســــة إلى تعمد سلطات االحتالل تسيير 
قوافل مكثفة من الســــياح األجانب مــــن جهة واجلماعات 
اليهوديــــة من جهة أخرى في ســــاعات النهار، وأخرى في 

ساعات الليل. 
وليس بعيدا عن ذلك، بحثــــت جلنة القوانني الوزارية 
االسرائيلية أمس مشــــروعا يقضي بجعل موافقة البرملان 
على اي متديد لتجميد بناء املستوطنات في الضفة الغربية 

الزاميا، بحسب ما علم من اعضاء في هذه الهيئة.
وقال وزير االعالم يولي ادلشتاين للصحافيني ان »اعضاء 
اللجنة الوزارية للقوانني غيــــر ملزمني بقرارات احلكومة 
وسيصوتون بحســــب ما ميليه عليهم ضميرهم على هذا 
النص« الذي ينص على موافقة الكنيســــت على اي متديد 

لتجميد بناء املستوطنات.
ويأتي مشروع هذا القانون ليضيف املزيد من الصعوبات 
في املفاوضات غير املباشرة اجلارية عبر الواليات املتحدة 
بني اسرائيل والسلطة الفلسطينية، والتي يحتل موضوع 
االســــتيطان فيها اهمية كبيرة من شأنها ان حتدد مصير 

العملية السياسية برمتها.
لكن نتنياهو أكد أمس انه ال بديل عن إجراء مفاوضات 

مباشرة مع الفلسطينيني للمضى قدما نحو السالم.
ونقل راديو »صوت إسرائيل« امس عن نتنياهو قوله 
في مستهل اجللسة األسبوعية ملجلس الوزراء إن من يريد 
الســــالم عليه إجراء مثل هذه املباحثات، مضيفا أن إجراء 
مفاوضات مباشــــرة مع الفلســــطينيني سيكون على رأس 
املوضوعات التي سيتم طرحها خالل مباحثاته في واشنطن 

مع الرئيس األميركى باراك أوباما.
خالفا لذلك، أكد صائب عريقات رئيس دائرة شــــؤون 

املفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، ان هناك رغبة 
وضغطا أميركيا النتقال اجلانبني الفلسطيني واإلسرائيلي 
إلى املفاوضات املباشرة للسالم، لكنه حمل إسرائيل مسؤولية 
تعطيــــل ذلك. وقال عريقات في تصريحات إلذاعة »صوت 
فلسطني«: إن اإلدارة األميركية ترغب منذ البداية في االنتقال 
للمفاوضات املباشــــرة »لكن من يعرقل ذلك هي احلكومة 
اإلســــرائيلية«. وبرر عريقات ذلك برفض إسرائيل اإلعالن 
عن وقف األنشطة االســــتيطانية واملوافقة على استئناف 

املفاوضات من النقطة التي توقفت عندها.
وجدد املسؤول الفلسطيني تأكيده أن اجلانب الفلسطيني 
لم يتســــلم أي إجابات مــــن اإلدارة األميركية بشــــأن الرد 

اإلسرائيلي على ملفي األمن واحلدود.

توسيع صالحيات 

في ســــياق مواز، منح مجلس الوزراء االسرائيلي امس 
صالحيات أوسع للجنة تيركل التي شكلتها من جهة واحدة 
لتقصي احلقائق في االعتداء على قافلة ســــفن مساعدات 
متجهة الى غزة مما أســــفر عن سقوط قتلى وهو ما ميكن 
اللجنة من إلزام الشهود باملثول امامها واإلدالء بشهاداتهم 

بعد حلف اليمني.
لكن القرار لم يوسع نطاق صالحيات التحقيق ليشمل 
بحث عملية اتخاذ القرار التي مر بها الزعماء السياسيون 
اإلسرائيليون حني أمروا باعتراض القافلة في 31 مايو والتي قتل 

خاللها تسعة متضامنني أتراك يدعمون الفلسطينيني.

مقتل أكثر من 80 من مقاتلي طالبان 

بترايوس تسّلم رسميًا مهامه
 في أفغانستان: الحرب تمر بمرحلة حرجة

63 من املســــلحني املشتبه فيهم 
قتلوا في منطقة ديشو في إقليم 
هيلماند اجلنوبي، مؤكدة ان القوات 
املشتركة صادرت أيضا أكثر من 
16.5 طنا من املخدرات مع املسلحني 
فيمــــا مت اعتقال 10 مــــن مهربي 
املخدرات واملتمردين املســــلحني 

بينهم مقاتلون أجانب.
وأضــــاف البيــــان أن القوات 
املشتركة حررت أيضا 14 أفغانيا 
كان يعتقلهــــم مســــلحو طالبان 
بتهم العمل مع احلكومة األفغانية 

املدعومة من الغرب.

يكــــون آخر محاولة لواشــــنطن 
إلنهاء الصراع الذي تتزايد تكلفته 
ويستنزف امليزانيات الغربية وهي 
التي تخرج من غمار واحدة من 
أســــوأ األزمــــات االقتصادية في 
التاريخ. ميدانيا قال مسؤولون 
امس إن القوات األفغانية وقوات 
حلف شــــمال األطلسي )الناتو( 
قتلت ما يزيد على 80 من مسلحي 
طالبان في اشــــتباكات منفصلة 
وغارات جوية في جنوب ووسط 
أفغانســــتان. وأعلنــــت وزارة 
الداخلية في بيان إن ما إجماليه 

عواصم ـ وكاالت: بعد توليه 
رسميا قيادة قوات حلف األطلسي 
في افغانستان امس أكد اجلنرال 
األميركي ديڤيد بترايوس إن احلرب 
املســــتمرة منذ تسع سنوات في 

وصلت الى مرحلة خطيرة.
 وقال بترايوس للمدعوين في 
مراسم تغيير القيادة في مقر قوة 
املعاونة األمنية الدولية )ايساف( 
التي يقودها حلف شمال األطلسي 
في كابول »ندرك جميعا اخلطر 
الذي متثلــــه طالبــــان والقاعدة 
ومجموعــــة املتطرفــــني األخرى 
املرتبطة بها على هذه الدولة وهذه 

املنطقة والعالم«.
وأعلن بترايوس »لم يكن هناك 
أفغانستان، غير  شيء سهل في 
أننا نستطيع أن نتشجع جميعا 
بسبب التقدم الذي مت إحرازه على 
اجلبهة األمنية وغيرها«، مؤكدا إن 
تعيينه ميثل تغييرا في القيادة 

ال االستراتيجية.
وتابع »يجب أن نظهر للشعب 
األفغاني والعالم أنه لن يتم السماح 
القاعدة وشبكة حلفائه  لتنظيم 
أفغانستان«،  بإنشاء مالذات في 
داعيا مجــــددا الــــى الوحدة بني 

احلكومة والقوات األجنبية.
الى ذلك رأى محللون للشأن 
األفغاني ان تعيني بترايوس قد 

انتحارية تفّجر نفسها في مقر محافظة األنبار وتقتل ثالثة 

تفاؤل بحلحلة أزمة الحكومة بزيارة بايدن
و»العراقية« متمسكة برئاسة عالوي لها

يســــعى إلى التســــريع بتشكيل 
حكومة عراقية متوازنة تسهم في 
صناعة االستقرار وتامني االنسحاب 
األميركي من البالد في موعده احملدد 
بنهاية العام 2011 متوقعا أن يعمل 
بايدن علــــى تقريب وجهات نظر 
الكتل السياســــية إلنهــــاء األزمة 

السياسية في البالد.
الرئيس األميركي  وكان نائب 
جو بايدن وصل إلى بغداد عصر 
أمس االول في زيارة مفاجئة هي 
الثانية له هذا العام واخلامســــة 
منذ توليه منصبه وملف العراق، 
وأعرب في تصريح للصحافيني عن 
تفاؤله بتوصل الكتل السياسية إلى 
ان  تشكيل حكومة جديدة، وقال 
»االطراف يجرون محادثات، ما أزال 
متفائال بشدة بالنسبة الى تشكيل 

حكومة تتمتع بصفة متثيلية«.
وتأتي الزيــــارة التي يترقبها 
العديد من املسؤولني العراقيني في 
ظل االنقسامات احلادة في الطبقة 
السياسية حيال تشكيل احلكومة 
ومنصب رئيس الوزراء الذي يتمتع 
بصالحيات واســــعة جدا في بلد 

متعدد القوميات.

النائب حســــني  د.ب.أ: تفاءل 
العراقية  الشــــعالن عضو قائمة 
بزعامــــة إياد عالوي بــــأن زيارة 
نائب الرئيس األميركي الى العراق 
جو بايدن ميكن ان »تدفع بعملية 
تشكيل احلكومة العراقية بخطوات 

متقدمة«.
وقال في اتصال هاتفي مع وكالة 
العراقيون  االنباء االملانية: »قرر 
التغييــــر وحتقق لهــــم ذلك عبر 
صناديق االقتراع في السابع من 
مارس املاضي وهم ماضون بهذه 
السياسة حتى تتشكل احلكومة 
املقبلة وفق هذا االستحقاق وبالتالي 
فإن أي مسعى يدفع باجتاه تسريع 
تشكيل احلكومة املقبلة على وفق 

هذا االستحقاق مرحب به«.
وأضاف: »على االدارة األميركية 
التزامات قانونية واخالقية ملتابعة 
ما يجري في العراق منها ان العراق 
مازال خاضعــــا للقرارات الدولية 
العراق  امنية بني  اتفاقية  وهناك 
والواليات املتحدة األميركية، بالتالي 
فإن هذه الزيارة ســــتدفع بعملية 

تشكيل احلكومة املقبلة«.
واوضح الشــــعالن أن »بايدن 

من جهته، قال القيادي في »القائمة 
العراقيــــة« أيضا جمال الكربولي 
في بيان إن »زيارة بايدن احلالية 
للعراق والتي استهلها عصر أمس 
)االول( ستعجل احلوارات بني الكتل 
السياســــية وجتعلها أكثر جدية 
ما قد يسرع باالعالن في تشكيل 

احلكومة«.
وأعرب عن اعتقاده بان بايدن 

عن اية نتيجة ميكن االســــتفادة 
منها في االجتماع املرتقب للبرملان 
العراقي في الثالث عشر من الشهر 

اجلاري«.
وأضــــاف أن » قائمة العراقية 
متمسكة بخياراتها بتشكيل احلكومة 
املقبلــــة بزعامة اياد عالوي وهذا 
يؤكد احترامنا للخيار الدميوقراطي 
ولنتائج االنتخابات التشريعية«. 

السياســــيني  سيشــــرع في لقاء 
العراقيني ومن بينهم اياد عالوي 
أزمة تشــــكيل احلكومة  ملناقشة 
وأمور اخرى تتعلق بواقع القوات 

األميركية في البالد«.
وقــــال »التزال الصــــورة غير 
واضحة ومــــا يجرى على االرض 
مفاوضات بشأن تشكيل احلكومة 
وال اتوقع ان تسفر هذه املفاوضات 


