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لندن ـ عاصم علي
انتق���د زعماء اجلاليتني اليهودية واملس���لمة في بريطانيا 
الرئيس االسرائيلي ش���يمون بيريز التهامه إجنلترا مبعاداة 

السامية وتأييد العرب ضد اسرائيل في الصراع بينهما.
وقال بيريز ال���ذي منحته ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية 
رتب���ة فارس عام 2008 في مقابلة مع موقع »تابلت« اليهودي 
على االنترنت، إن إجنلترا »مؤي���دة بقوة للعرب... ومعادية 

إلسرائيل... لقد عملوا دائما ضدنا«. وانتقد أحد كبار اخلامات 
البريطانيني د.جوناثان روماين تصريحات بيريز، قائال إنها 
»أحادية اجلانب وفاجأتني ألنه رغم وجود بعض عناصر معاداة 
السامية هنا إال أنها ليست منتشرة في املجتمع البريطاني. أما 
الناطق باسم املجلس املسلم البريطاني عنايات بانغالوا، فقال 
إن تصريحات بيريز متوقعة ومتثل ردا على توجه احلكومة 

البريطانية حملاولة تخفيف احلصار القائم على غزة.

استياء إنجليزي من شيمون بيريز التهامه بريطانيا بـ »معاداة السامية«

اتصاالت أميركية لعقد لقاء ثالثي لتحريك المفاوضات المباشرة.. ومون يعلن بدء التحقيق الدولي في االعتداء على أسطول الحرية في 10 الجاري

صواريخ غامضة تستهدف »إيالت« بال إصابات وتقتل أردنيًا  وتصيب 4 في العقبة

سيارات محطمة في موقع سقوط صاروخ غراد في العقبة االردنية امس              )أ.پ(

كاميرون يتمسك باتهام  باكستان بتصدير اإلرهاب 
عواصم � وكاالت: أعلنت متحدثة باسم رئيس 
ال���وزراء البريطاني ان ديڤيد كاميرون يتمس���ك 
بتصريحاته التي أدلى بها االسبوع املاضي واتهم 

فيها اسالم اباد بتصدير اإلرهاب.
وقالت املتحدثة »انه يتمسك بتصريحاته« مشددة 
على ان كاميرون »كان يشير الى عناصر في باكستان 
تدعم االرهاب، وليس الى احلكومة الباكس���تانية 
نفسها«. في اش���ارة الى تصريحات كاميرون قال 

فيها »ال ميكننا ان نقبل باي حال من االحوال فكرة 
السماح لهذا البلد )باكستان( بالنظر في االجتاهني 
وان يتمكن باي طريقة من تشجيع تصدير االرهاب 

الى الهند او افغانستان او اي بلد في العالم«.
 وعلى االثر استدعت وزارة اخلارجية الباكستانية 
آدم طومس���ون املفوض الس���امي البريطاني لدى 
باكس���تان لتوضيح التصريحات الت���ي أدلى بها 

كاميرون.

إسالم آباد تستدعي المبعوث البريطاني لديها احتجاجًا

أعلنت عن »إشارات إيجابية« من مجموعة ڤيينا بشأن تبادل الوقود النووي

المطلك: البعض يريد البقاء في السلطة »ولو بقرار إيراني مهين«

طهران تهدد بزعزعة »العالم« حال ضربها
ونجاد يتحدى أوباما لمناظرته »رجاًل لرجل«

عواصم � وكاالت: بعد ساعات 
من اعالن واشنطن جهوزية خطتها 
لضرب طهران، جاء الرد االيراني 
مزدوجا عب����ر حتذيرها من ان أي 
حرب في املنطقة لن تكون محدودة، 
ودعوة للحوار املباش����ر اقترحها 
الرئيس محمود احمدي جناد »وجها 
لوجه« و»من رجل الى رجل« مع 
نظي����ره االميركي باراك اوباما من 

اجل بحث »قضايا العالم«.
دعوة جناد احلوارية جاءت عبر 
خط����اب تلفزيوني، قال فيه ايضا 
»سأذهب في سبتمبر الى نيويورك 
للمشاركة في اجلمعية العامة لألمم 
انا مستعد للجلوس مع  املتحدة. 
اوباما، وجها لوجه، من رجل الى 
رجل، للبحث بحري����ة في قضايا 
العالم امام وسائل االعالم ملعرفة 

احلل االفضل«.
واعتبر أن جلوء الواليات املتحدة 
الدائم إلى التهديد العسكري إمنا هو 
دليل »يأس«، معتبرا أن من يلجأون 
»إما للغة التهديدات أو استصدار 
القرارات أو استخدام لغة التهديدات 
والعقوبات واإلشارة إلى األسلحة 
في حالة وجود أي مشكلة سياسية 
يوضح أن األميركيني وصلوا إلى 

طريق مسدود«.
وقال الرئيس االيراني متحديا: 
»كم قرار عقوبات أصدرمت؟ أربعة؟ 
ميكنكم إصدار أربع����ة آالف قرار 
عقوب����ات، وهذا ال يعني إال اليأس 
املسيطر في اإلدارة األميركية وليس 

من ان خطة الهجوم االميركي على 
ايران جاهزة لكن واش����نطن قلقة 
من النتائج، حذر وزير اخلارجية 
اإليراني منوچهر متكي من ان »شن 
أي حرب محتملة في املنطقة من قبل 
الكيان اإلسرائيلي أو أي طرف من 
خارج املنطقة لن يكون محدودا«.

وأضاف ان إيران »ستقف الى 
جانب س����ورية وكل دول املنطقة 
وهي تعد نفسها ملواجهة اي عدوان 
في املنطقة«. بيد أن متكي أعلن من 
جهة أخرى، عن اس����تعداد طهران 
لبدء احملادثات مع مجموعة ڤيينا 
قائال ان اعالن طهران لتبادل الوقود 

النووي ال يزال مطروحا.
وأعلن وزير اخلارجية االيراني 
أن بالده رصدت »اشارات ايجابية« 
من جانب مجموعة ڤيينا )الواليات 
املتحدة وروس����يا وفرنسا( فيما 
يتعلق باستئناف املفاوضات حول 

تبادل الوقود النووي.
وقال متكي في مقابلة مع قناة 
العالم االخبارية الرسمية الناطقة 
ن����وع من اعالن  بالعربية »هناك 
جهوزية« من جانب اعضاء مجموعة 

ڤيينا للبدء باملفاوضات.
واضاف »ميكنن����ا وصف هذا 
االمر باشارات ايجابية بشأن االرادة 

السياسية ملجموعة ڤيينا«.
كما اكد وزير اخلارجية ترحيب 
ايران باحلوار مع مجموعة 5+1 لكنه 
اكد ان هذه املفاوضات يجب ان تتخذ 

شكال مختلفا وجديدا.

له أدنى تأثير على عزمنا«.
الرؤساء  وكشف جناد أن أحد 
نصحه باحلذر من القوة السياسية 
والعس����كرية للوالي����ات املتحدة 
وأوصاه بتقدمي تنازالت، وكيف أنه 

اكتفى بالرد عليه بالقول »ال«.
من جانبه، أكد مسؤول الدائرة 
السياسية في قوات حرس الثورة 
أن  العميد يداهلل جواني  اإليراني 

عمل عسكري ضد إيران سيزعزع 
الوضع في العالم، مش����يرا إلى أن 
الدفاع عن اجلمهورية اإلس����المية 
غير محدود بحدودها السياس����ية 
واجلغرافي����ة. وق����ال، في رد على 
التي حتدث����ت مؤخرا عن  األنباء 
مشروع قرار في الكونغرس األميركي 
يعطي الضوء األخضر إلسرائيل 
ملهاجم����ة إيران، ق����ال إن »أميركا 

والكيان الصهيوني ليسا بحاجة 
إلى ضوء أخض����ر ملهاجمة إيران 
بل هما متخوفان من ش����ن هجوم 
عليها ألسباب عديدة منها االقتدار 
العس����كري � الدفاعي للجمهورية 
اإلس����المية اإليرانية«، كما أوردت 
وكالة »مهر« اإليرانية. من جهته وردا 
على ما أعلنه مايك مولني، رئيس 
هيئة األركان األميركية املشتركة 

العربية. نتـ  أ.ف.پ: لوح الزعيم اإلصالحي 
ــن موسوي بكشف أسرار  اإليراني، مير حس
ــران اخلارجية أثناء فترة  مهمة عن عمليات إي
ــوي بكشف  احلرب مع العراق، كما هدد موس
أسباب استقالته من رئاسة الوزراء التي رفضت 
عام 1988 بضغط من اإلمام اخلميني، ورئيس 

اجلمهورية وقتها علي خامنئي.
وقال مصدر لـ »العربية« إن موسوي الذي 
ــر رئيس وزراء في إيران قبل دمج هذا  كان آخ
ــب رئيس الدولة كان رافضا  املنصب مع منص
ــرار يفضح  لهذه العمليات، وان ما لديه من أس
تورط جهات إيرانية خارج احلدود في دول مثل 

السعودية والعراق ولبنان وأفغانستان. 
وأشار موسوي في رسالة استقالته خلامنئي 
إلى أنه بات مسلوب السلطة فيما يتعلق بسياسة 
ــية  ــران اخلارجية قائال: »اليوم فإن السياس إي
اخلارجية إليران في أفغانستان والعراق ولبنان، 
ــائل إلى بلدان  هي بيدكم وانتم تبعثون بالرس

مختلفة من دون علم احلكومة«.

وجاء في الرسالة أيضا: »يقول السيد محمد 
جواد الريجاني في مكان ما إن االتصاالت بأميركا 
ــوات، ولكنني أنا رئيس  جتري عبر خمس قن
ــوزراء ليس لدي علم بأي من هذه القنوات«،  ال
ــى أن الريجاني كان  ــارة إل وهنا تقتضي اإلش
مساعدا لوزير اخلارجية علي أكبر واليتي الذي 

فرضه خامنئي على موسوي.
وتابع مخاطبا خامنئي: »أنت تعلم أكثر من أي 
شخص آخر مدى املصائب املأساوية والتأثيرات 
السلبية لهذه العمليات على البالد، وها نحن صرنا 
نأخذ علما بعمليات اختطاف للطائرات ولكن بعد 
ــمع خبر إطالق النار من  ــام بها، وبتنا نس القي
قبل قناص )إيراني( في أحد شوارع لبنان بعد 
ــمع كل العالم دويه، ونحن نعلم بوجود  أن يس
متفجرات بيد احلجاج في مكة بعد أن تكتشفها 
السلطات السعودية.مع األسف وعلى رغم الضرر 
ــبب هذه العمليات التي  الذي يواجهه البلد بس
ميكن وقوعها في أي حلظة باسم احلكومة التي 

التعرف عنها شيئا إال بعد تنفيذها«.

موسوي يهدد بكشف »أسرار مهمة« عن عمليات إيران الخارجية

أوباما يؤكد انتهاء المهمة القتالية لقواته  في العراق آخر الشهر
عواصم � وكاالت: أعلن الرئيس االميركي باراك اوباما 
ان القوات األميركية املقاتلة س����تخرج من العراق بحلول 
نهاية الشهر »طبقا للوعود وبحسب اجلدول املقرر«، وفق 
مقاطع من خطاب ألقاه أمس، في وقت يسجل تتصاعد فيه 

أعمال العنف في العراق.
وقال في خطابه خ����الل مؤمتر وطني لقدامى املقاتلني 
املعوقني ف����ي اتالنتا »أعلنت بعد قلي����ل على تولي مهام 
الرئاس����ة اس����تراتيجيتنا اجلديدة للعراق ولالنتقال الى 

مسؤولية عراقية كاملة«.
وبحسب املقاطع التي نشرها البيت االبيض »أوضحت 
انه بحلول 31 أغس����طس 2010 س����تنتهي املهمة القتالية 
ألميركا في العراق، وهذا ما نقوم به بالضبط، طبقا للوعود 

وبحسب اجلدول املقرر«.
القوات األميركية تنهي مهامها القتالية في العراق، بينما 
الوضع األمني يزداد تدهورا والفراغ السياسي املتواصل منذ 
5 أشهر اليزال عصيا على احلل. فقد أعرب د.صالح املطلك 
رئيس جبهة احلوار الوطني املنضوية ضمن ائتالف العراقية 

الذي يتزعمه اياد عالوي الرئيس األسبق للحكومة العراقية 
عن اعتقاده »أن معظم الكتل السياسية املوجودة في السلطة 
متورطة بقضايا فساد مالي وإداري وجرائم قتل واعتقاالت 
غير قانونية، لذلك ال تريد مغادرة مواقعها في السلطة ألنها 

تخشى على رقبتها من احملاكمات واحملاسبة«.
ونبه في حوار مع صحيفة »الشرق األوسط« اللندنية 
نشرته أمس إلى أن »هناك اليوم ضغطني على بعض الكتل 
السياسية: األول من إيران وميارس على االئتالفني املنضويني 
مبا يسمى بالتحالف الوطني )الذي يضم االئتالف الوطني 
بزعامة عم����ار احلكيم رئيس املجلس األعلى اإلس����المي، 
وائتالف دولة القانون بزعامة نوري املالكي رئيس احلكومة 
املنتهية واليتها( لغرض استمرار التحالف لعرقلة العراقية 
من أن تأخذ حقها الدستوري والقانوني بتشكيل احلكومة 
باعتبارها الكتلة الفائزة في االنتخابات، على الرغم من أن 
طرفي ما يسمى بالتحالف الوطني متضادان، وقد أبرزت 
تصريحات كل منهما شدة التناقض فيما بينهما، والضغط 
الثاني أميركي يريد من العراقية التحالف مع دولة القانون 

وأن يتفق عالوي واملالكي، لكن متس����ك الثاني برئاس����ة 
احلكومة وإصرار األول على أن تنال العراقية استحقاقها 

الدستوري يعرقل مثل هذا التحالف«.
وأشار املطلك إلى أن »هناك من يريد البقاء في السلطة 
بأي ثمن حتى لو كان هذا الثمن هو تقسيم العراق أو بدعم 
أو بقرار إيراني مهني«، معتبرا احلديث عن »أن هذا املنصب 
لهذه الطائفة وذاك لطائفة أخرى ال عالقة له بواقع املجتمع 
وال بالدستور العراقي، فكما أننا ال نقبل أن يعيش إخواننا 
الش����يعة أو األكراد أو أي مكون ديني أو قومي كمواطنني 
من الدرجة الثانية فإن السنة يرفضون اعتبارهم عراقيني 

من الدرجة الثانية«.
وعن احملاوالت اجلارية لتهميش ائتالف العراقية، قال 
املطلك: »ال يجوز ألي أحد أن يتوقع استقرار البلد عندما 
تهمش العراقية، إذ سيقود ذلك إلى تداعيات خطيرة، كون 
ائتالفنا ميثل جميع املكونات وينبذ الطائفية ولنا برنامج 

وطني يوحد العراقيني جميعا«.

عواصم � وكاالت : اخترقت 5 
صواريخ مجهولة املصدر اطلقت 
على ايالت االسرائيلية وسقط احدها 
في العقبة االردنية، حالة الترقب 
الت���ي تخيم على ملف املفاوضات 
االس���رائيلية � الفلسطينية التي 
تس���ير على طريق حتويلها الى 

مباشرة حتت ضغوط اميركية.
فق���د تع���رض مين���اء ايالت 
االسرائيلي أمس الطالق صواريخ لم 
توقع ضحايا في اجلانب االسرائيلي 
غير انها تسببت في قتيل واربعة 
جرحى في مدينة العقبة االردنية 
املج���اورة، وذلك بع���د ثالثة ايام 
على اطالق صاروخ من قطاع غزة 
على مدينة عس���قالن في جنوب 

اسرائيل.
أكد املسؤول في الشرطة  وقد 
االس���رائيلية موش���يه كوهني ان 
»صاروخني سقطا في البحر« كما 
س���قط آخران »على م���ا يبدو في 
االراضي االردني���ة«، فيما يجري 
البحث عن شظايا صاروخ خامس 

في شمال مدينة ايالت.
واعتبر ان الصواريخ »أطلقت 
من اجلنوب«، في اشارة الى شبه 
جزيرة سيناء املصرية. واضاف ان 
الصواريخ لم تسفر عن »جرحى او 
اضرار« في اسرائيل. وقد رجحت 
إسرائيل أن تكون الصواريخ إيرانية 
الصنع. ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية 
عن خبراء متفجرات في ش���رطة 
»إيالت« أن الصواريخ وهي من طراز 
»غراد«، رمبا إيرانية الصنع يبلغ 
مداها 20 كيلومترا وقادرة على حمل 

وقال بان كي مون ان فريق احملققني 
الذي سيرأس���ه رئي���س الوزراء 
الس���ابق جيفري  النيوزيلن���دي 
باملر سيبدأ اعماله في العاشر من 
الشهر اجلاري وسيرفع تقريرا اوليا 

بحلول منتصف سبتمبر.
وق���د اعلن رئي���س احلكومة 
االس���رائيلي بنيام���ني نتنياه���و 
موافقة اسرائيل على التعاون  مع 
ه���ذه اللجنة »النه ال ش���ئ لدينا 
لنخفيه« فيما رحبت انقرة بتشكيل 

اللجنة. 
في هذه األثناء، جتري اإلدارة 
األميركية اتصاالت مع إس���رائيل 
الفلسطينية لعقد لقاء  والسلطة 
ثالثي مبستوى متدن للتباحث في 
شروط البدء مبفاوضات مباشرة 
وأجندة هذه املفاوضات بناء على 

الرغبة الفلسطينية.
وذكرت صحيف���ة »هآرتس« 
أم���س أنه يتوقع أن يش���ارك في 
اللق���اء املبعوث األميركي اخلاص 
إلى الشرق األوسط جورج ميتشل 
ومبعوث رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
اخلاص يتسحاق موخلو ورئيس 
دائرة املفاوضات في منظمة التحرير 

الفلسطينية صائب عريقات.
وقالت الصحيفة إن الس���لطة 
اقترحت  التي  الفلس���طينية هي 
عقد اللقاء الثالث���ي وأضافت أنه 
في ح���ال وافقت إس���رائيل عليه 
فإن هذه س���تكون اخلطوة الهامة 
األولى بني إسرائيل والفلسطينيني 
منذ بدء والية نتنياهو في رئاسة 

الوزراء.

رأس حربي يزن 6 كيلوغرامات من 
املواد املتفجرة التقليدية.

من جهته اعلن مصدر رسمي 
اردن���ي ان صاروخ غراد س���قط 
صباح أمس عل���ى مدينة العقبة 
االردنية الساحلية واصاب اربعة 
اشخاص بجروح، غير ان مصدرا 
امنيا اردنيا أوضح الحقا ان عدد 
اجلرحى هو خمسة وليس اربعة 
فيما أكدت مصادر اعالمية وقوع 

قتيل اردني.
وقال وزي���ر الداخلية االردني 

نايف القاضي لوكالة فرانس برس 
ان »املعلومات االولية تشير الى ان 
صاروخا من نوع غراد سقط في 
شارع رئيسي في العقبة قرب فندق 
انتركونتيننتال واصاب سيارتني 
واوق���ع اربعة جرح���ى«. والحقا 
اكد مس���ؤول امن���ي أردني مقرب 
من التحقيق ان اردنيا توفي وان 
»التحقيق اكد ان الصاروخ من نوع 
غراد اطلق من جنوب غرب العقبة 

من خارج احلدود االردنية«.
واش���ار املصدر الى ان »جميع 

اجلرحى اردنيون، وهم عنصر في 
الشرطة السياحية ورجل حراسة 
وسائقا سيارة اجرة ومهندس يعمل 

في العقبة«.
املقابل، استبعدت مصادر  في 
أمنية مصرية اطالق الصواريخ من 
سيناء حسبما نشرت بعض وسائل 

االعالم نقال عن راديو اسرائيل.
ونقل���ت وكالة انباء الش���رق 
االوس���ط تأكي���د املص���ادر عدم 
منطقي���ة اط���الق الصواريخ من 
أرض سيناء على اسرائيل قائلة 

»ان هناك متابعات أمنية مستمرة 
على طول احلدود من رفح شماال 
حتى طابا جنوبا اضافة الى عدم 
وجود أي عناصر لتنظيم القاعدة 

في مصر«.
في غضون ذل���ك، اعلن االمني 
العام ل���المم املتحدة بان كي مون 
أمس ان جلنة م���ن اربعة اعضاء 
بينهم اسرائيلي وتركي ستحقق 
في الهجوم االسرائيلي الدامي على 
اسطول احلرية الذي كان متوجها 
الى قطاع غزة في 31 مايو املاضي. 

2 km

صواريخ إسرائيل ـ األردن
صاروخ غراد

الطول 283 سم

القطر 122 ملم

الوزن 72 كلغ

املدى 18 ـ 20 كلم

طوله  بالنسبة لإلنسان

األردن

األردن

إسرائيل

إسرائيل

تل أبيب

مصر

مصر
إيالت: 4 صواريخ 

سقطت اإلثنني

سيناء ـ مصر: إسرائيل تقول إن 
الصواريخ مصدرها سيناء ومصر تنفي

العقبة: سقوط صاروخ 
يقتل أردنيا ويجرح 4

خليج العقبة

وخليفته اسالم بك فدالوفالزعيم املتنحي دوكو عمروف

عمروف يتنحى عن قيادة التمرد  في القوقاز 
ويسلم اإلمارة إلسالم بك فدالوف

موس����كو � أ.ف.پ: أعلن قائد 
حركة التمرد في القوقاز الروسي 
»األمير« دوكو عمروف، الذي تبنى 
مسؤولية آخر االعتداءات الدامية 
التي استهدفت موسكو في مارس 
املاض����ي، تنحيه ع����ن قيادة هذه 
احلركة املعادية لروسيا، وذلك في 

رسالة بثت الليلة قبل املاضية.
وفي ش����ريط ڤيديو بث على 
موقع يوتيوب ومواقع أخرى قريبة 
من املتمردين، قال عمروف »قررنا 
باإلجم����اع ان أتنحى عن منصبي 

اليوم )االحد(«.
وأضاف: هذا الشيش����اني )46 
سنة( عدو موس����كو اللدود منذ 
ان تولى قيادة حركة التمرد سنة 

2006، »لقد تعبت«. 
وفي شريط الڤيديو قدم دوكو 
عمروف، امللقب بأبي عثمان، خليفته 
على رأس »ام����ارة القوقاز« وهو 
اسالم بك فدالوف، وقال انه »اصغر 
سنا واكثر حيوية مني«. وأضاف 
عمروف ان »ذل����ك ال يعني انني 
اتخلى عن اجلهاد«، واعدا ببذل »كل 
ما في وسعي قوال وفعال« ملواصلة 
الكفاح ضد الس����لطات الروسية. 
وختم عم����روف قائال »ليس لدي 
ما اضيفه«. وظهر في الش����ريط 

جالسا وسط غابة والى جانبه خلفه 
ومقاتل آخ����ر، والثالثة ملتحون 
ويرتدون بزات عسكرية. وأفادت 
التمرد  القريبة من حركة  املواقع 
اإلسالمية في القوقاز الروسي بأن 
اسالم بك فدالوف من قدماء مقاتلي 
احلرب األولى التي شنها الروس 
عل����ى الشيش����ان )1994 � 1996( 
وحارب خالل احلرب الثانية التي 
اعلنها فالدميير بوتني سنة 1999 
الى جانب »القائد اخلطاب« زعيم 
احلرب املعروف الذي قتل س����نة 
2002. وقلل الرئيس الشيش����اني 

رمضان قديروف ووزير داخليته 
رس����الن اخلانوف من اهمية هذا 

التغيير في قيادة حركة التمرد.
ونقلت وكال����ة انترفاكس عن 
قديروف قوله ان عمروف »مريض 
ويختبئ في وكر كالفأر ويعيش 
في ظروف شنيعة وقد فقد أسنانه 

ولم يعد قادرا على القيادة«.
وقد تولى هذا الرجل صاحب 
اللحية الطويلة قيادة حركة التمرد 
ضد الروس سنة 2006 بعد مقتل 
اللهييف  سلفه عبداخلالد سعيد 

في عملية عسكرية.


