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واشنطنـ  يو.بي.آي: قال مسؤول في الواليات املتحدة إن السلطات 
األميركية حتتجز جاسوســـا هو الثاني عشـــر في شبكة التجسس 
الروســـية التي أعلن عنها مؤخرا مكتـــب التحقيقات الفدرالية )أف 

بي أي(.
ونقلت صحيفة »وول ستريت جورنال« عن املسؤول أن الـ »اف 
بي اي« يجري حتقيقات حول الروسي البالغ من العمر 23 سنة منذ 
اخلريف املاضي حني ظهر اسمه في حتقيق حول التجسس مستمر 

منذ عقد من الزمن.
ويقول احملققون الفدراليون إنهم احتجزوا شـــخصا لم يكشفوا 
عن هويته في إطار التحقيق في شـــبكة التجسس وهو اجلاسوس 

الثاني عشر الذي يضبط بتهم التورط في هذه الشبكة.
ولم يتوضح الســـبب الذي دفع الـ »اف بي اي« إلى التحقيق مع 
الرجل الثاني عشـــر غير أنهم بدأوا مبراقبته بعد فترة قصيرة من 

دخوله الواليات املتحدة في أكتوبر عام 2009. 

واشنطن تحتجز الجاسوس 12 في شبكة التجسس الروسية

)أ.ف.پ( صورة مأخوذة عن التلفزيون اإليراني للعالم النووي شهرام أميري 

)أ.ف.پ( صورة أرشيفية لسفينة املساعدات الليبية »أمل« لكسر احلصار عن قطاع غزة 

ـ وكاالت: بعد فشلها  عواصم 
في وأد رحلة سفينة »أمل« الليبية 
احململة باملســــاعدات لقطاع غزة 
احملاصــــر قبــــل أن تنطلــــق من 
السواحل اليونانية، كررت إسرائيل 
أمس سيناريو اعتدائها على اسطول 
احلرية التركي، حيث أعلنت منظمة 
القذافي العاملية للجمعيات اخليرية 
والتنمية املنظمة لرحلة »أمل« أن 
زورقا تابعا للبحرية اإلسرائيلية 

اعترض السفينة.
وذكرت املنظمة، التي يترأسها 
سيف اإلسالم القذافي جنل الزعيم 
الليبي معمر القذافي، على موقعها 
اإللكتروني أن الزورق اإلسرائيلي 
طلب من قائد السفينة أن يتوجه 
إلى ميناء العريش املصري، مؤكدا 
أنه لن يسمح بدخول السفينة إلى 

غزة على اإلطالق.
ومن جهته، أكد قائد السفينة 
الليبية ورئيس فريق املؤسســــة 
املوجود على منت السفينة، أنه ال 
وجهة للسفينة غير غزة، مشددا 
على أنها سفينة مساعدات إنسانية 

وليس لها أي غرض آخر.
من جهتهما قال كل من رئيس 
اللجنة الشعبية ملواجهة احلصار 
النائب املستقل جمال اخلضري 
والنائب العربي في الكنيســـت 
أحمد الطيبي اللذين يتواصالن مع 
منظمي السفينة في بيان مشترك 
تلقت يونايتد برس انترناشونال 
نسخة منه إن »الزوارق حتاصر 
السفينة وتطلب منهم عدم التوجه 
لغزة والتوجه إلى أي ميناء آخر 
وهـــو ما يرفضـــه املتضامنون 
ويصـــرون علـــى أن حمولتهم 

نتنياهو يؤجل زيارته إلى القاهرة للمرة الثانية.. وقافلة »أنصار 1« األردنية تتحرك نحو غزة برًا 

إسرائيل تكرر سيناريو »أسطول الحرية« وتعترض »أمل« الليبية في عرض البحر 

إنسانية ووجهتهم غزة فقط«.
واعتبر اخلضري أن تهديدات 
مســــؤولي االحتالل اإلسرائيلي 
لســــفينة »األمل« مبعاملتها على 
غرار »أسطول احلرية« »حقيقية« 
بخاصــــة مــــع حشــــد وحــــدات 
الكوماندوس والبحرية في عرض 
البحر إلجبارها على التوجه مليناء 

آخر وليس شواطئ غزة.
ودعا اخلضري املجتمع الدولي 
واملؤسسات احلقوقية واجلهات 

املعنية للوقوف في وجه إسرائيل 
وجلمها عن مجازرها واعتداءاتها 
وتشــــكيل شــــبكة أمان وحماية 

للسفينة حتى تصل الى غزة.
في املقابل، قال املتحدث باسم 
اجليش اإلسرائيلي أفيحاي أدرعي 
ان اجليش أجرى بعد ظهر أمس 
اتصاال مع السفينة »األمل« وطلب 
من ربانها عدم املتابعة إلى وجهته 
وهدد بالســــيطرة عليها في حال 

واصلت طريقها.

وقــــال أدرعــــي لـــــ »يونايتد 
برس انترناشــــونال« إن اجليش 
اإلسرائيلي الذي اتصل بالسفينة 
وليس سالح البحرية موضحا أن 
»هذه عملية اعتيادية هدفها إقامة 
االتصال وتشمل حتقيقا روتينيا 
مثل من أين جاءت السفينة وإلى 

أين هي متوجهة«.
وتابع أدرعي »قلنا لهم إننا أعلنا 
أننا لن نسمح بوصول السفينة الى 
التوجه  شواطئ غزة وأن عليهم 

إلى ميناء العريش وإال فإن قوات 
الســــفينة  البحرية ســــتعترض 

وتقتادها إلى ميناء أشدود«.
قبــــل ذلــــك، أوصــــت وزارة 
اخلارجية اإلســــرائيلية جيشها 
بعــــدم اعتراض الســــفينة خارج 
أو  املياه اإلقليمية اإلســــرائيلية 
الفلسطينية أو بقربها كي ال يخالف 
القانون الدولي ويثير انتقادات ضد 
إسرائيل مثلما حدث لدى اعتراض 

أسطول احلرية التركي.

من جهة اخرى انطلقت من أمام 
املهنية في  النقابات  مبنى مجمع 
التي  عمان أمس قافلة »أنصار1« 
حتمل مساعدات إنسانية لقطاع 

غزة واعدتها النقابات املهنية.
ويشــــارك فــــي القافلــــة 150 
ناشــــطا أردنيا بينهم 16 ســــيدة 
ميثلون النقابات املهنية واألحزاب 
السياســــية ومنظمــــات املجتمع 
املدنــــي، ومتبرعــــون. وتتألــــف 
القافلة من 30 شــــاحنة بأحجام 

مختلف إضافة الى سيارة إسعاف 
حتمل مساعدات رمزية كاألدوية 
الطبية  واملعدات واملســــتهلكات 

ومواد البناء.
على صعيد آخر قال مسؤول 
اسرائيلي أمس ان اجتماع رئيس 
الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
الرئيس حسني مبارك تأجل  مع 
للمرة الثانية وسيعقد يوم االحد 
املقبل. وكان نتنياهو قد أعلن في 
االصل انه سيجتمع مع مبارك في 

القاهرة يــــوم أمس لبحث جهود 
استئناف مفاوضات السالم املباشرة 
بني اسرائيل والفلسطينيني، ومت 
تعديل املوعد الى اليوم ونقل مكان 
االجتماع الى منتجع شرم الشيخ 
على البحر االحمر بسبب ما قالت 
اسرائيل انه تغيير جدول مواعيد 
مبارك.وأشار املسؤول الى »اسباب 
تتعلــــق باملواعيد« فــــي التأخير 
اجلديد الى 18 يوليو دون اخلوض 

في تفاصيل.

عواصم � وكاالت: أنهت س��لطات االحتالل االس��رائيلي جتميدا ش��كليا 
لالس��تيطان في القدس احملتلة وعادت الى سياس��ة الهدم والتهجير وقامت 
امس بهدم 6 منازل في بلدة العيس��وية بالقدس الشرقية وسط مواجهات مع 
عشرات الفلسطينيني الغاضبني. وقال مصدر فلسطيني من القدس ليونايتد 
برس انترناشيونال ان املنازل املدمرة تعود لكل: من صباح أبوارميلة ومحمود 
محمد ناصر وخليل عبداهلل داري، الفتا إلى أن املنازل تقع بالقرب من املنطقة 
التي تس��عى إس��رائيل لتحويلها الى حدائق عامة. وقال املصدر ان الشرطة 
اإلسرائيلية داهمت املنازل وأخلت السكان ما أدى إلى إصابة املواطنة أبوارميلة 
بجروح مختلفة أثناء عملية املداهمة ملنزلها الذي يقطنه 16 فردا. ونقلت وكالة 
األنباء الفلسطينية الرسمية »وفا« عن رائد أبو ريالة العيساوي من جلنة الدفاع 
عن أراضي وعقارات العيسوية وعضو اللجنة التنظيمية حلركة فتح قوله ان 
»قوة معززة من جنود وشرطة االحتالل رافقت آليات البلدية وداهمت البلدة 
وضربت طوقا عسكريا محكما على محيط املنطقة املستهدفة«. وذكر سكان 
ان مواجهات عنيفة اندلعت بني أصحاب املنازل وعدد كبير من املواطنني وبني 
الشرطة اإلسرائيلية التي استخدمت القوة إلبعاد املواطنني عن املنطقة. وأصيب 
عدد من املواطنني جراء تعرضهم للضرب. وفي وقت الحق هدمت الس��لطات 
اإلسرائيلية منزال رابعا يعود لعائلة الرجبي في منطقة العقبة وقرب مسجدها 

بحي بيت حنينا شمال مدينة القدس بدعوى البناء من دون ترخيص.

إسرائيل تخلي فلسطينيين بالقوة 
وتهدم 6 منازل في القدس المحتلة

إرجاء االنتخابات البلدية في إيران 
حتى 2013 للحد من التكاليف

طهرانـ  وكاالت: أرجأت طهران االنتخابات البلدية االيرانية 
التي كانت مقررة في اواخر العام احلالي الى العام 2013 لتتزامن 
مع االنتخابات الرئاسية املقبلة، وذلك عمال بقانون جديد اقره 

مجلس الشورى االيراني، كما اوردت الصحف احمللية أمس.
ومت مبوجب القانون متديد الوالية احلالية للمجالس البلدية 
واحمللية ملدة ســـنتني للســـماح باجراء االنتخابات الرئاسية 

والبلدية في الوقت نفسه.
وبات القانون ســـاريا بعد موافقة مجلس صيانة الدستور 

عليه.
وعلى املجلس ان يصادق ايضـــا على بند آخر من القانون 
ينص على اجراء االنتخابات التشـــريعية )املقررة في 2012( 

ومجلس اخلبراء في الوقت نفسه.
ويهدف القانون من خالل حصر عدد االنتخابات الى احلد من 
التكاليف املالية املترتبة عليها اذ كانت ايران تشهد انتخابات 

كل عام.
وصوت مجلس الشورى على القانون رغم معارضة حكومة 
الرئيس محمود احمدي جناد التي أصرت على تنظيم االنتخابات 

البلدية واحمللية هذا العام.
من جانبه يواصل الرئيـــس االيراني محمود أحمدي جناد 
خطاباته املهددة لكل من ميس بالده وقال أمس ان احلرس الثوري 
واجليش االيراني »سيقطع ايدي القوى اجلائرة واملستكبرة« 

في اشارة الى الغرب.
واضاف اثناء جتمع ملقاتلي احلرس الثوري »ان عالم االستكبار 
اصبح اضعف وال ميكنه االســـاءة لالمة االيرانية«، بحسب ما 
اورد موقع سيفانيوز املوقع االلكتروني للحرس الثوري الذي 

وصفه احمدي جناد برمز املقاومة في مواجهة الغرب.
واكـــد الرئيــــس االيراني ان ايـــران »ال ميكـــن تدميرها« 

بالقوة.

أكدت أن الَعاِلم اإليراني لجأ إلى السفارة الباكستانية بمحض إرادته 

واشنطن تطالب باإلفراج الفوري عن األميركيين المعتقلين في إيران 
ـ وكاالت: تضاربـــت  عواصـــم 
التصريحات الواردة من واشـــنطن 
وطهران حـــول العالم النووي الذي 
قالت ايران ان االستخبارات االميركية 
اختطفتـــه، وانه متكـــن من اإلفالت 

منها.
ففيما قالت اإلذاعة االيرانية الرسمية 
أمس ان شهرام أميري جلأ »الى قسم 
رعاية املصالح االيرانية في ســـفارة 
باكستان بواشنطن طالبا العودة الى 
ايران فورا«، أعلن مسؤول أميركي أمس 
أن أميري ظهر في السفارة الباكستانية 
في واشنطن أمس األول وقرر العودة 

إليران »مبحض إرادته«.
وفي تصعيد الفت للهجة اخلطاب 
االميركي املوجه لطهران قال املسؤول 
إن املواطنني األميركيني وبينهم ثالثة 
ضلوا طريقهم أثناء التنزه واحملتجزين 
فـــي إيران دون تهـــم يجب أن يفرج 

عنهم على الفور.
وتابع »يجـــب اإلفراج عنهم على 
الفور والســـماح بإعادتهم للواليات 

املتحدة«.
وقبـــل ذلك ذكرت هيئـــة اإلذاعة 
البريطانية »بي بي ســـي« أمس ان 
باكستان أكدت نبأ جلوء عالم الفيزياء 

اإليرانـــي أميري الـــى مكتب رعاية 
املصالح اإليرانية في الواليات املتحدة 

داخل سفارة باكستان بواشنطن.
وقـــال متحدث باســـم اخلارجية 
الباكســـتانية في تصريح لـ »بي بي 
سي« ان أميري طلب العودة الى إيران 
بشكل عاجل، وان رئيس مكتب رعاية 
املصالح اإليرانية د. مصطفى حرمين 
يدرس حاليا سبل اعادة العالم االيراني 

الى بالده.
االعـــالن جاء بعـــد أن بثت خالل 
االسابيع القليلة املاضية أفالم ڤيديو 
محيرة عن أميري. ففي أحدها قال رجل 
عرف أنه العالم االيراني انه اقتيد الى 
الواليات املتحدة وعذب. وفي شريط 
آخر نشر على االنترنت قال رجل زعم 
بـــدوره انه أميري انه في واقع األمر 

يدرس في الواليات املتحدة.
وفـــي شـــريط ثالث قـــال رجل 
عرف نفســـه بأنه أميري انه فر من 
» عمالء« الواليـــات املتحدة واختبأ 
وحث اجلماعات املدافعة عن حقوق 
االنسان على مســـاعدته في العودة 

الى ايران.
لكن الرواية األميركية تختلف حيث 
قالت شبكة »ايه.بي.سي« التلفزيونية 

األميركية في مارس ان أميري فر الى 
الواليات املتحدة وانه يساعد املخابرات 

املركزية األميركية )سي.اي.ايه(.
لكن إيران رفضت حينها اإلقرار بأن 
أميري يشارك في برنامجها النووي 
املثير للجدل الذي يخشى الغرب ان 
يستخدم في تصنيع أسلحة نووية 
بينما تقول طهران ان برنامجها سلمي 

لتوليد الطاقة الكهربائية.
وقطعت الواليات املتحدة وايران 
الديبلوماســـية بعد فترة  العالقات 
قصيرة من قيام الثورة االســـالمية 
عام 1979. وترعى باكستان املصالح 

االيرانية في الواليات املتحدة.
واختفى أميري وهو باحث أكادميي 
يعمل في هيئة الطاقة الذرية االيرانية 
أثناء أدائه العمرة قبل عام واتهمت 
طهران الرياض بتسليمه الى الواليات 

املتحدة وهو ما نفته السعودية.
واستدعت ايران السفير السويسري 
الى طهران في وقت سابق من الشهر 
وســـلمته وثائق تظهر ان الواليات 
املتحـــدة خطفـــت أميـــري. وترعى 
سويسرا مصالح الواليات املتحدة في 
ايران منذ قطع العالقات الديبلوماسية 

بني البلدين.

الخرطوم: القرار ال يساوي الحبر المكتوب به

واشنطن تدعو البشير
لالمتثال لقرار »الجنائية الدولية«

عواصمـ  أ.ف.پـ  د.ب.أـ  أ.ش.أ: دعت الواليات 
املتحدة أمس الرئيس السوداني عمر البشير 
للمثول أمام احملكمة اجلنائية الدولية في الهاي 

بعد اتهامه بارتكاب إبادة في دارفور.
وقال املتحدث باســــم اخلارجية االميركية 
فيليب كراولــــي »عليه املثول امــــام احملكمة 
اجلنائية الدولية والــــرد على االتهامات التي 

سيقت ضده«.
واضاف »كلما كان مثوله أمام احملكمة أقرب 

كان أحسن«.
وحسب كراولي فإن املبعوث األميركي اخلاص 
للسودان سكوت غريشون، سيصل الى املنطقة 
األسبوع املقبل، وسيجدد دعوته الى البشير من 
اجل »التعاون الكامل« مع احملكمة في الهاي.

من جانبها، أكدت فرنســــا مساندتها لقرار 
احملكمة اجلنائية ومساهمتها في محاربة اإلفالت 
من العقاب عن اجلرائم اخلطيرة التي ارتكبت 

في إقليم دارفور السوداني.
وقال وزير اخلارجية الفرنسي برنار كوشنير 
في بيان له عقب اتهام احملكمة اجلنائية الدولية 
للرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم 
إبادة جماعية في دارفور، ان احملكمة اجلنائية 

الدولية تعد ضمانا للسالم واالستقرار.

في املقابل وصفت احلكومة الســـودانية 
قرار احملكمـــة اجلنائية في حـــق الرئيس 
الســـوداني بأنه قرار سياسي وأن احملكمة 
أصبحت مسيســـة وأن قراراتها تتزامن مع 
مناســـبات سياسية واقتصادية خللق نوع 

من البلبلة.
وهاجم سفير السودان باألمم املتحدة عبد 
احملمود عبد احلليم بعنف احملكمة اجلنائية 
الدولية ومدعيها العام لويس مورينو أوكامبو 
واعتبر تضمني »اإلبادة اجلماعية« في مذكرة 
التوقيف محاولة »خسيسة ويائسة« في إطار 

التخريب ضد السودان.
وأشار عبداحملمود إلى ان احملكمة رسمت 
السيناريو ضد البالد لتدمير السالم واالستقرار 
واإلسراع في نســـف اتفاق الدوحة وإنهاء 
اجلهود املبذولة في دولة قطر، الفتا إلى أن 
القرار ال يعني الســـودان كثيرا وال يضيف 
جديدا بل يعري احملكمة ومن يقفون وراءها، 

وأن السودان يرفض متاما تلك التهم.
وأكد عبداحملمود ان القرار ال يساوي احلبر 
الذي كتب به، ودعا ما أسماها الدول احملبة 
للســـالم للوقوف ضد احملكمة »املشبوهة« 

ومن معها.

»ائتالف دولة القانون«: حواراتنا مع »العراقية« لن تؤثر على تحالفنا مع »الوطني«

مصادر لـ »األنباء«: اقتراح بحل البرلمان وإعادة االنتخابات  
و»العراقية« تعتبره انقالباً على الديموقراطية والدستور

عواصمـ  وكاالت: بعد تأجيل وصفه بعض النواب بغير 
الدستوري جللسة البرملان ملدة أسبوعني أمال في التوصل 
الى اتفاق يفضي إلى تشكيل احلكومة، علمت »األنباء« من 
مصادر مطلعة على امللف العراقي أن اقتراحا جديدا يجري 
تداوله بني الكتل البرملانية يدعو إلى حل البرملان والدعوة 
إلى انتخابات نيابية جديدة، علـــى أمل تكون كتلة كبيرة 
متتلك ما يكفي من املقاعد يؤهلها لتشكيل احلكومة في حال 

عدم التوصل إلى اتفاق. 
وقد رفض د.هاني عاشور مستشار القائمة العراقية التي 
يرأسها رئيس الوزراء العراقي السابق اياد عالوي هذا التوجه، 
وأشار الى أن طبيعة احلراك السياسي لألشهر األربعة التي 
مضت بشأن تشكيل احلكومة، كشفت عن توجهات إللغاء 
نتائج االنتخابات وقضمها بشكل غير مباشر، والسعي لعدم 

إجرائها في العراق مستقبال.
 وأوضح عاشور - في بيان أصدره أمس - أن حتركات 
كتل سياسية انصبت نحو التمسك بالسلطة وعدم االقتناع 
بتداولها سلميا ضمن أحقية االنتخابات، أو طرح مرشحي 
تســـوية وعدم االعتراف بنتائجهـــا، أو العمل على حرمان 
الكتلة الكبرى الفائزة بعدد املقاعد في االنتخابات من تشكيل 

احلكومة وفق األعراف الدستورية.
 وقال »إن ما يجرى اآلن من محاوالت لسلب احلق االنتخابي 
لكتل فائزة أو فائزين كبار بعدد األصوات وصناعة محاور 
وخنادق لاللتفاف على نتائج االنتخابات، قد دفع العراقيني 
إلى اليأس من نتائج االنتخابات إلى حد بروز أصوات تدعو 
إلعادتها أو عدم الذهاب إلى أي انتخابات مقبلة إلى حد الكفر 

بفكرة االنتخابات«.
 وحذر مستشار القائمة العراقية في الوقت ذاته من أن 
هناك قوى تســـعى لتسلم السلطة أو االحتفاظ بها وإلغاء 
فكرة االنتخابات أصال وإعادة العراق إلى النظام الدكتاتوري 

الفردي التسلطي.
 وبشأن ما تداولته بعض وسائل اإلعالم، عن مصدر مسؤول 
في رئاســـة اجلمهورية العراقية، من أن رئيس اجلمهورية 
جالل الطالباني طلب من احملكمة االحتادية العليا توضيحا 
حول إمكانية إعادة االنتخابات البرملانية، قال »لو صح هذا 
التوجه والطلب فهذا يعني اننا دخلنا مرحلة االنقالب الفعلي 
على الدميوقراطية ومنع تداول السلطة السلمي والدخول 

في نفق مظلم ال نهاية له«.
لكن الرئيس العراقي جالل طالباني نفى األنباء التي ترددت 

عن استفتائه مجلس القضاء األعلى العراقي حول امكانية إجراء 
انتخابات جديدة وقال ان استفساره كان حول قانونية استمرار 
مجلس الرئاســــة بأداء مهامه بعد تأجيل جلسة البرملان أمس 
األول والتي كان من املقرر ان يجري خاللها انتخاب الرئيس.

 على صعيد آخر، قال القيادي في ائتالف دولة القانون 
حسن السنيد، الذي يتزعمه رئيس الوزراء املنتهية واليته 
نوري املالكي، إن احلوارات التي يجريها ائتالفه مع القائمة 
العراقيـــة ال ميكن لها ان تؤثر علـــى حتالفه مع االئتالف 

الوطني.
 وأوضح السنيد- في تصريح صحافي أمس ان »الثوابت 
الوطنية داخل التحالف تقتضي اتفاق الوطني ودولة القانون 
على الذهاب الى جلسة مجلس النواب حتت اسم التحالف 
الوطني، وأن احلوارات التي يجريها دولة القانون مع الكتل 
الفائزة تأتي في اطار التشـــاور مع اجلميع الشـــراكهم في 

تشكيل احلكومة«.
 وأضاف: أن طبيعة احلوارات اجلارية بني ائتالفه والقائمة 
العراقية تسير بشكل جيد، واستدرك قائال إن »تطور العالقة 
بني الطرفني متوقف على مدى التقدم الذي ستصل اليه تلك 

احلوارات في غضون األيام املقبلة«.


