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واشنطنـ  يو.بي.آي: أخلت السلطات األمنية األميركية امس االول 
الصـــاالت احمليطة بغرفة مجلس النواب األميركي في الكونغرس 

لفترة وجيزة بعد اكتشاف مسحوق مريب لم تعرف ماهيته.
ونقلت شبكة »ســـي ان ان« اإلخبارية األميركية عن املتحدثة 
باسم الشرطة في واشنطن كيمبرلي شنايدر إن »اإلخالء شمل املركز 
الصحافي وصاالت العرض املســـتخدمة من قبل السياح ملشاهدة 

الكلمات واملداوالت التي تتم في مجلس النواب«.

واشـــنطن ـ أ.ف.پ: يعارض نحو 
نصـــف األميركيني اعطاء اجلنســـية 
األميركيـــة بشـــكل تلقائـــي ألطفال 
املهاجرين غير الشرعيني املولودين على 
األراضي األميركية، وهو احد احلقوق 
الدستورية، وفقا الستطالع رأي أجرته 
جامعة كوينيبياك ونشرت نتائجه امس 

االول. وفي حني ان 48% من األميركيني 
الدستوري، فإن  يعارضون هذا احلق 
45% قالوا انهم اليزالون يؤيدون منح 
اجلنسية لألطفال املولودين في الواليات 
املتحدة، حسبما اظهر استطالع رأي شمل 
1905 راشدين وجرى بني 13 أغسطس 

و7 سبتمبر.

إخالء مجلس النواب األميركي بعد العثور على مسحوق مريب نصف األميركيين: ال لمنح الجنسية ألطفال المهاجرين غير الشرعيين

المالكي: ال أحتكر السلطة.. وتلقيت دعمًا أميركيًا ـ إيرانيًا للتجديد
أكد أن »دولة القانون« متمسكة بترشيحه لوالية ثانية 

»الشيعة« يتمسكون بالسلطة في العراق والمأزق في إرضاء »السنة«
بغداد � أ.ف.پ: أكد سياس��يون ومحللون أن املؤسس��ة 
الش��يعية في العراق تبدي حرصها على التمس��ك بالسلطة 
بزخم ايراني لكنها مضطرة الى ارضاء السنة بإشراكهم في 
احلكم على الطريقة اللبنانية بواسطة الثلث املعطل، او عملية 

»تسيير ذاتي« ملناطقهم على غرار االكراد.
ويقول الكاتب حسن العلوي الذي خاض االنتخابات ضمن 
قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء االسبق اياد عالوي ان 
»قرار تشكيل احلكومة يبقى داخل املؤسسة الشيعية وليس 
في اي مكان آخر فالش��يعة غير مستعدين للتفريط برئاسة الوزراء رغم 

خالفاتهم«.
ويضيف لفرانس برس »واجهني زمالئي في العراقية عندما قلت ان 
حظوظ عالوي انعدمت منذ اللحظة التي تشكل فيها التحالف الوطني من 
ائتالفني ش��يعيني«، دولة القانون بزعام��ة رئيس الوزراء املنتهية واليته 

نوري املالكي واالئتالف الوطني بزعامة عمار احلكيم.
ويتابع »صحيح ان عالوي ش��يعي لكنه ليس من املؤسسة الشيعية« 
في اش��ارة الى االحزاب واجلهات الدينية التي تتبعها غالبية الشيعة في 

العراق.
ويقول »اتوقع تكليف املالكي بتشكيل احلكومة خالل ثالثة اسابيع«. 

وعزا العلوي )76 عاما( »تاخير تكليف املالكي الى ڤيتو ايراني عليه«.

واكد ان »اهم نقطة بالنسبة اليران هي ابقاء العراق في حال الالدولة 
فهذا الوضع يش��عرها بارتياح تام، لقد تاخرت االنتخابات ثالثة اش��هر 
وتشكيل احلكومة ستة اشهر وبعد تكليف رئيس وزراء سيتاخر تشكيلها 
اشهرا اخرى«. وتابع العلوي ردا على سؤال ان »ايران سترفض حكومة 
قوية حتى لو تراس��ها اقرب احملس��وبني عليها فلوالها لظهرت خالفات 
ش��يعية كبيرة، لقد كبتت طهران النزاع الن��ه لو انفجر لكان حتول الى 
صراع مس��لح«. ويضيف ان »اس��تراتيجية ايران في املنطقة من لبنان 
وفلسطني الى العراق محورها مشروعها النووي فهي تعتمد عامل الوقت 
ويبدو انه في صاحلها فالدور العربي ثانوي في العراق الن غياب الدور 

املصري ادى الى اختالل التوازن لصالح ايران«.
وحول كيفية مش��اركة الس��نة في احلكم في ظل متس��ك الش��يعة 
بالس��لطة بكل اوجهها، يؤك��د العلوي »ابلغت املالك��ي بضرورة ارضاء 
الس��نة االقوياء، وليس الضعفاء منهم. وقلت له لقد قام الس��نة باختيار 
مرش��حيهم وليس ان��ت«. ويتابع ان »عدم ارضاء الس��نة مرادف لعدم 
االس��تقرار في العراق«. ويش��ير الى ضرورة ان »ينهض السنة بأمنهم 
واقتصادهم ومنو مناطقهم كما يفعل االكراد الذين لم يطلبوا من الشيعة 
شيئا بسبب وضعيتهم هذه«. وعما اذا كان يعني الفدرالية، ختم موضحا 

»انها عملية تسيير ذاتي ال اكثر«.
بدوره، يقول اس��تاذ جامع��ي ان اوضاع الع��راق »الصعبة واملعقدة 

للغاية تش��كل خطرا على اجلوار في حال انفج��ار االزمة واجتاهها الى 
مزيد من التفتت في ظل تصعيد االطراف ملواقفها ومطالبها«.

ويتابع رافضا الكش��ف عن اسمه »كلما ازداد خطر انفالت الطوائف 
او املجموعات، اش��تدت الضغوط حلصر االزمة ضمن نطاق يبقيها في 
حال من املراوحة بحيث ال تعود تش��كل تهدي��دا ملصالح الدول الكبرى 

املجاورة«.
من جهته، يقول اخلبير في الش��ؤون العراقية احس��ان الشمري ان 

»ايران تريد احلفاظ على تفوق الشيعة وعدم قيام دولة قوية«.
ويضيف الش��مري ان »قضية اي��ران االولى في العراق هي دميومة 
املؤسسة الش��يعية وتفوقها، لقد دفعت باجتاه تشكيل التحالف الوطني 
وما تزال تدفع باس��تمراره حت��ى اآلن«. ويؤكد ان »االنتخابات خيضت 
على اس��اس وطني، ولذا حققت الشخصيات السنية املنضوية في قائمة 
العراقي��ة جناحا وهي تتمس��ك مبوقفها لكن التركيب��ة االجتماعية في 

الشارع الشيعي تطالب االن بعدم التخلي عن رئاسة الوزراء«.
وي��رى الش��مري ان »احلل الرضاء الس��نة يكمن ف��ي تبني الثلث 
املعطل كما في لبنان ولكن معكوسا، اي اعطائه للسنة كضمانة ملموسة 

ملشاركتهم في السلطة وعدم اتخاذ قرارات يعتبرون انها متسهم«.
ويختم معبرا عن »االسف الن لبننة العراق بدات تتخذ شكال واقعيا 

اكثر فاكثر«.
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وزارة الدفاع القدمية.
وقال »صحيح أن وزارة األمن 
قد أبلغت واجلهات العليا عملت 
على تالفي احلادث ولكن التقصير 
حدث في ضمان عدم حصوله«. 
لكنـــه لم يعتبـــر إحالة ضباط 
إلى احملاكمة دليال على اختراق 

املؤسسة األمنية.
وأعرب املالكي عن قلقه »من 
محاولـــة البعـــض العمل عبر 
التشـــكيلة احلكومية اجلديدة 
للعودة بالعراق إلى املســـارات 
السابقة وخنادق احلرب األهلية 
واخلروج على القانون وسيطرة 
العصابات ونفوذ امليليشيات«.

وقال »هذا ما سنقف بوجهه 
ولن نسمح به بأي حال وفي أي 
موقع يستلزم التصدي سنكون 
جاهزين لذلك«. لكنه اعتبر أن 
امليليشيات واملجموعات  »دحر 
اإلرهابية واخلارجني على القانون 
ثقافـــة وتيار شـــعبي يصعب 

التحايل عليه أو إقصائه«.
امتالكـــه  املالكـــي  ونفـــى 
اســـتثمارات في اخلـــارج وقال 
»ليس لدي أي نـــوع من أنواع 
االستثمارات وال أموال في اخلارج 
ال أنا وال أفراد عائلتي واإلعالم 
مفتوح ليعـــرض أي دليل على 

أي استثمار«.
وقال انه سيرفع شعار »من 
أين لك هذا« بوجه املسؤولني في 
الدولة واألحزاب وسيكون ذلك 

سمة املرحلة املقبلة«.

احلديث عن وجود أطراف داخل 
قائمته تسعى الى تنحيته قائال 
إن »دولـــة القانون« متمســـكة 
بترشـــيحه لواليـــة ثانية رغم 
وجـــود »الكثير مـــن املؤهلني 
لهذا املنصب في قائمتنا لكنهم 
يجمعون على ترشيحي ألسباب 

األخرى أسباب ذلك« خصوصا 
أن »بعض املسؤولني يتحدثون 
خارجيا كممثلني حلزب أو طائفة 

أو قومية«.
واعتبر املالكي »أن هناك مبالغة 
في احلديـــث عن جبهة إقليمية 
تعمل على تنحيته من منصبه« 

اخلارجي وانه امتنع عن تلبية 
دعوات خارجية حتى ال حتسب 
تدخـــال لكنه قـــال إن »التدخل 
اخلارجي موجود وال يستطيع 
أحد نكرانه وسيبقى قائما مادام 
هناك استعداد في الداخل وبني 

القوى السياسية لتقبله«.

مؤكدا »وجود تشويش متعمد مت 
جتاوزه مع الدول املجاورة بعدما 

انكشف عدم صحته«.
وكشف املالكي عن معلومات 
تلقتها األجهزة األمنية قبل حادثة 
استهداف انتحاري ملتطوعني في 
اجليش في 17 أغسطس في مقر 

املالكي تسريبات عن  ونفى 
تقدميه ضمانات لطهران مقابل 
دعمه وقال إن تلك »األقاويل جزء 
من احلرب والدعايات السياسية 
التي تتصاعد عـــادة في أجواء 

التفاوض«.
وأدرج في باب »اإلشاعات« 

يعتقدون بها«.
وأقـــر املالكي بوجود الكثير 
من اخللـــل والتلكؤ في عالقات 
إلى  العراق اخلارجيـــة وأعاده 
»تعدد أصوات الدولة واحلكومة 
وتضاربهـــا« وقال »مـــن غير 
الـــدول  الصحيـــح أن نحمـــل 

ـ يو.بـــي.آي: أعلن  الرياض 
رئيس الـــوزراء العراقي نوري 
الســـلطة  انه ال يحتكر  املالكي 
ولن يســـلمها إال وفق الدستور 
انه تلقى  إلى  والقانون، مشيرا 
دعما من الواليات املتحدة وإيران 

لتجديد واليته.
وقـــال املالكي فـــي تصريح 
نشـــرته صحيفـــة »احليـــاة« 
السعودية امس ردا على سؤال 
عن اتهامه بالتمســـك برئاســـة 
احلكومة: »ال أحتكر الســـلطة، 
واحلكومة ليست ملكا لي حتى 
أسلمها ملن أشاء، إنها أمانة بيدي 
وال أملك أن أسلمها إال ملن يأتي 
عبر املسلك الدستوري الشرعي 

والقانوني«.
ولم ينـــف املالكي املعلومات 
عن وجود دعم أميركي وإيراني 
لتجديد واليته لكنه قال إن اتفاق 
»رؤية دولتني متخاصمتني حول 
الوضع في العراق نقطة إيجابية 
وان باإلمـــكان أن تلتقي الرؤى 
في ظل سياسة حكيمة حريصة 
علـــى االســـتقاللية والتعامل 

اإليجابي«.
يشار الى ان األطراف السياسية 
العراقية لم تتفق بعد على تشكيل 
حكومة جديدة بالرغم من مرور 
أكثر من ستة أشهر على إجراء 

االنتخابات البرملانية.
وشدد املالكي على أن سياسة 
التي  القانـــون«  قائمـــة »دولة 
التدخل  يتزعمهـــا هي رفـــض 

ميتشل من شرم الشيخ: المفاوضات المباشرة 
تنتقل للقدس اليوم.. ومضمون اللقاءات سري!

القاهرة ـ خديجة حمودة ووكاالت
دعـــا املبعـــوث األميركي لعملية الســـالم في 
الشرق األوسط جورج ميتشل الى مواصلة جتميد 
االســـتيطان في الضفة الغربية، مضيفا ان جولة 
الفلسطينيني  املباشـــرة بني  جديدة للمفاوضات 
واإلسرائيليني ستعقد اليوم في القدس. وقال ميتشل 
للصحافيني امس عقب جولة املفاوضات الثانية التي 
عقدت بشرم الشيخ إن »الواليات املتحدة تعتقد انه 
من املقبول واملعقول استمرار جتميد االستيطان« 

في األراضي احملتلة الستمرار املفاوضات.
وأضاف ميتشل ان جولة جديدة للمفاوضات 
املباشرة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني ستعقد 
اليوم بالقدس مضيفا ان عملية التفاوض ستستمر 

في األيام املقبلة.
وكشف عن ان الطرفني اإلسرائيلي والفلسطيني 
اتفقا على »االلتزام بسرية ما يدور في املفاوضات، 
احلديث عن تفاصيل اللقاءات ستكون محدودة«.

وانطلقـــت امس اجلولة الثانيـــة للمفاوضات 

املباشرة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني مبنتجع 
شرم الشيخ الساحلي املصري على البحر األحمر 
ظهر امس مبشاركة الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 
وبحضـــور وزيرة اخلارجيـــة األميركية هيالري 
كلينتون في أجواء خيمت عليها أزمة االستيطان 

اإلسرائيلي في األراضي احملتلة.
وطفت قضية االستيطان على السطح في مستهل 
لقاءات الرئيس املصري حسني مبارك الثنائية امس 
مع الوفود املشاركة في املفاوضات عندما استفسر 
الرئيس املصري من كلينتون عن نتائج اجلهود 
األميركيـــة الرامية للحصول على جتديد لتجميد 

االستيطان من حكومة نتنياهو.
ثـــم برزت في لقاء مبارك مع نتنياهو وعباس 
عندما شدد الرئيس املصري لنتنياهو على »ضرورة 
وقف االســـتيطان باألراضي الفلسطينية احملتلة 
واغتنام الفرصة السانحة حاليا لتحقيق السالم 

ومقابلة اليد العربية املمدودة بالسالم«.

 رجال دين إيرانيان يدعوان
إلى إعدام كل من يحرق القرآن

طهران � أ.ف.پ: أفادت وكالة انباء فارس بأن رجلي دين 
بارزين في ايران طالب��ا بإنزال عقوبة اإلعدام بحق كل من 
يحرق نس��خا من القرآن، في وقت تظاهر مئات األشخاص 
أمام السفارة السويسرية التي متثل املصالح االميركية في 
طه��ران. ونقلت الوكالة عن آية اهلل حس��ني نوري همداني 
قول��ه: »من الناحي��ة الفقهية، م��ن الض��روري واإللزامي 
معارض��ة أفكار كهذه ومن اإللزامي قتل األش��خاص الذين 
ارتكبوا هذا العمل«. وأطلق آية اهلل ناصر مكارم ش��يرازي 
الدعوة نفسها، مشيرا الى ان هذا القرار يجب ان يتخذ بعد 

التشاور مع »قاض شرعي«.

باريسـ  أ.ف.پ: رأى خبراء ومســــؤول مســــلم 
ان املتظاهرين ضد بناء مسجد في موقع اعتداءات 
11 ســــبتمبر في نيويورك وأولئــــك الذين ميزقون 
او يهــــددون بإحراق مصاحف امنا يقعون في الفخ 
األيديولوجي الذي ينصبه لهم تنظيم القاعدة عبر 

تعزيز دعايتها ورؤيتها للعالم.
ويؤكد هؤالء انه عبر الربط بني اإلسالم واإلرهاب 
امنا تتوافر لزعيم القاعدة أســــامة بن الدن احلجج 
التــــي تعزز دعايته ورؤيتــــه للعالم والصراع بني 
احلضــــارات. وقال فواز جرجس أســــتاذ العالقات 
الدولية والدراسات الشرق أوسطية في معهد لندن 
لالقتصاد ان »تصاعد موجة العداء لإلسالم في الغرب 
هو األكسجني الذي يبقي القاعدة على قيد احلياة«، 
مضيفا »ما يحصل في الواليات املتحدة يعتبر نعمة 
بالنسبة اليهم«. ورأى فواز جرجس وكذلك الباحث 
الفرنسي دومينيك توما من معهد الدراسات العليا 
للعلوم االجتماعية ان القاعدة تســــتخدم منوذجا 
متطرفا عن اإلســــالم من اجل إخفاء برنامج عملها 
واهدافها السياسية. وقال دومينيك توما: »خلف هذا 

اخلطاب الديني األصولي، هناك خطاب سياسي من 
نوع ثوري يذكر بحركة ثورية للتحرير في العالم 

الثالث وليست دينية على اإلطالق«.
واضاف: »يقولون ان الغرب يحتل أرضنا، يقطع 
أوصال أراضينا منذ 80 عاما عبر اتفاقات سايكس 
ـ بيكو )تقاسم الشرق األوسط بعد احلرب العاملية 
األولى(، انه اســــتعمار مباشــــر وغير مباشر. انهم 
يسرقون ثرواتنا ويجتاحون بلداننا ويقتلون نساءنا 
واطفالنا.. وهذا ينطوي على سياسة. اإلسالم ليس 

له عالقة بكل هذا«.
من جهته ندد غياث الدين صديقي رئيس »البرملان 
اإلسالمي في بريطانيا« بواقع ان »هؤالء اجلهاديني 
اللغة االســــالمية للترويج لقضيتهم  يستخدمون 

السياسية وجتنيد أعضاء جدد، انه أمر محزن«.
واضاف »اإلســــالم ليس لــــه اي عالقة ببرنامج 
عملهم. اإلسالم دين يدعو الى االستقامة والتقوى 

وااللتزام واحترام اآلخر والقانون«.
وقال املسؤول اإلسالمي »في نهاية املطاف، فان 

الذين يعانون هم املسلمون العاديون«.

)أ.پ( نتنياهو وعباس يتصافحان برعاية كلينتون ومراقبة ميتشل قبيل بدء مفاوضات شرم الشيخ أمس 

بل كلينتون يتحدث مع توني بلير خالل توقيع اوتوغرافات مبناسبة
)أ.ف.پ( منح بلير ميدالية احلرية لعام 2010      

تعهد أميركي إلسرائيل بالحفاظ على تفوقها العسكري

الپنتاغون يدشن مشروعًا للتحكم في الجنود األميركيين عن بعد

خبراء: التظاهرات ضد بناء مسجد »غراوند زيرو« تخدم »القاعدة« 

ايالف: في مشروع ينتظر أن يثار حوله 
الكثير من اجلدل خالل الفترة املقبلة، كشفت 
امس االول تقارير صحافية أميركية النقاب 
عن أن الپنتاغون يجري اآلن اختبارات على 
نظام جديد يرمــــي إلى التحكم في احلالة 
النفسية للجنود، وجعلهم في حالة يقظة، 
وخفض درجة اإلجهاد لديهم، والتدخل عند 
معاناتهم من األلم، وكذلك تطبيقات أخرى، 

من خالل الضغط على زر.
وأفادت في هذا السياق صحيفة »وورلد 
نيت دايلــــي« اإلخباريــــة األميركية على 
شبكة اإلنترنت بأن املخطط اخلاص بهذا 
املشروع يقوم بتطويره اآلن ويليام تايلر، 
األستاذ املساعد في كلية العلوم احلياتية 
في جامعة واليــــة أريزونا، وهو إذ يقوم 

هناك بالتأكيد على أن التقنيات العصبية 
املتاحة تبني أن عملية »تنشــــيط الدماغ« 
قادرة على معاجلة األمــــراض العصبية، 
وإصابات الدماغ، وكذلك »املنصات أو البرامج 
النافعة التي ميكن أن تبنى حولها واجهات 
حاسوبية خاصة بالدماغ الستخدامها في 

أغراض مختلفة«.
ونقلت الصحيفة عن املسؤولني الذين 
يقفون وراء هذا املشروع قولهم إن القوات 
احملاربــــة من املمكن أن حتصل على مزايا 
اســــتراتيجية من خالل ارتدائهم خوذات 
مــــزودة مبحوالت طاقــــة تعمل باملوجات 
فوق الصوتيــــة، وأجهزة حتكم ملجموعة 
من التطبيقات تشمل التدخل عند الشعور 
باأللم، وتعزيز اإلدراك، واحلد من التوتر 

والقلــــق، وتعزيز الســــلوكيات واليقظة 
واحلذر، واألوامر املالحية، والتدخل العصبي 

والنفسي.
وفي حديث له مع الصحيفة، قال تايلر 
»لقد قمنا بتطوير األعمال البحثية والنماذج 
اخلياليــــة التي ميكن أن تــــزود بخوذات 
باليســــتية فيها محوالت تعمل باملوجات 

فوق الصوتية وأجهزة حتكم«.
ومن خالل ارتكازه على التمويل الذي 
حصل عليه من وكالة مشاريع أبحاث الدفاع 
املتقدمة، أوضح تايلر أيضا أن كل جانب 
من جوانب اإلحساس، والتصور، والعاطفة، 
والسلوك البشري يتم تنظيمه عن طريق 
نشاط املخ، لذا، فإن متلك القدرة على تنشيط 
وظائف املخ يعتبر من األساليب التقنية 

الفعالة. وقال تايلر أيضا إنه صب تركيزه 
على تطوير تقنية ميكنها استغالل موجات 
فوق صوتية نابضة عبر اجلمجمة حلفز 
دوائر الدماغ بشكل مباشر وعن بعد دون 

احلاجة إلى تدخل جراحي.
وأضاف في هذا الشــــأن قائال »سوف 
يبــــدأ عملنا باملرور باملراحــــل التالية من 
البحث والتطوير الذي يرمي إلى استحداث 
تطبيقات مستقبلية باستخدام تلك التقنية 
العصبية ملقاتلينا احلربيني، وهنا، سنواصل 
استكشاف تأثير املوجات فوق الصوتية 
على وظائف الدماغ وكذلك استخدام أنظمة 
محولة على مراحل لفحص تأثير املوجات 
فــــوق الصوتية املركزة على دوائر الدماغ 

السليمة«.

تل أبيب ـ يو.بي.آي: قال املتحدث باســــم السفارة 
اإلسرائيلية في واشــــنطن يوناثان بيلد إن إسرائيل 
حصلت على تعهد أميركي باحلفاظ على تفوقها العسكري 
بعد إبرام صفقة األسلحة األميركيةـ  السعودية وأن تل 
أبيب جتري حوارا مع واشنطن حول جميع صفقات 

األسلحة مع دول في الشرق األوسط.
ونقلت صحيفة »هآرتس« امس عن بيلد قوله إنه 
»مــــن الناحية العملية فقد حصلنا على تعهد أميركي 
متواصــــل باحلفاظ على التفوق النوعي العســــكري 

إلسرائيل«.
وأضاف »جنــــري اتصاالت عن قرب مــــع اإلدارة 
األميركية حول صفقات أســــلحة أخرى في الشــــرق 

األوسط ونحن في حوار جيد ووثيق معهم«.
وحول صفقة األسلحة األميركيةـ  السعودية حتديدا 
قال بيلد ان »هــــذه صفقة ميتد تنفيذها على مدار 10 
أعوام وجــــزء من الصفقة يتعلق بتحســــني طائرات 

)مقاتلة( موجودة )بأيدي السعودية(«.

وأضاف: »نحن بالطبع ال نحفل بهذه الصفقة لكن 
هذا جزء من التفاهمات بيننا وبني األميركيني وسنستمر 

في املداوالت مع اإلدارة األميركية بهذا اخلصوص«.
ويشــــار إلى أنه مبوجب التفاهمــــات األميركية ـ 
اإلســــرائيلية بهذا اخلصــــوص مت مؤخرا االتفاق بني 
اجلانبني على تزويد إســــرائيل بـ 10 طائرات مقاتلة 
من طراز »اف 35« األكثر تطورا من نوعها في العالم 
وذلك في مرحلة أولى وستحصل إسرائيل على طائرات 
إضافيــــة من هذا الطراز في املســــتقبل، ويبلغ حجم 
الصفقة 2.71 مليــــار دوالر ويتوقع وصول الطائرات 
األولى إلى إســــرائيل في العــــام 2015 في املقابل فإن 
حجم صفقة األســــلحة األميركية ـ السعودية بلغ 60 

مليار دوالر.
وقالت »هآرتس« ان هــــذه الصفقة غايتها تعزيز 
الواليات املتحدة لقوة حلفائها في منطقة اخلليج على 

خلفية »التهديد املتصاعد من جانب إيران«.
وقال الباحث في معهد أبحاث األمن القومي في جامعة 

تل أبيب د.يفتاح شابير لـ »هآرتس« ان »السعوديني 
يركزون على )شراء( السالح الهجومي بينما جاراتها 
في اخلليج فضلت شراء منظومات صاروخية دفاعية 

من األميركيني«.
وأشــــار احمللل العســــكري في »هآرتس« عاموس 
هارئيــــل إلى أن ما يقلق إســــرائيل هو احتمال تزود 
السعودية بطائرات مقاتلة متطورة ورادارات قادرة 
علــــى رصد طائرات من مســــافات بعيدة ومنظومات 

مضادة للطيران طويلة املدى.
وأضاف هارئيل ان قلقا آخر يساور إسرائيل وهو 
أن يقوم طيار سعودي بصورة فردية بتنفيذ هجوم 
انتحاري مستخدما طائرة بتشجيع من الدعاية التي 
يروج لها تنظيم القاعدة. وأشار احمللل في هذا السياق 
إلى أنه كانت هناك تفاهمات أميركية ـ إسرائيلية في 
املاضي بأال يضع السعوديون طائرات مقاتلة في قاعدة 
تبوك بشمال الســــعودية والقريبة نسبيا من مدينة 

إيالت في خليج العقبة.

بعد إبرام صفقة األسلحة مع السعودية

 بلير يتسلم ميدالية »الحرية« من بيل كلينتون
فيالدلفيــــا ـ يو.بي.آي: تســــلم رئيس 
الــــوزراء البريطاني األســــبق توني بلير 
ميدالية احلرية من الرئيس األميركي األسبق 
بيل كلينتون الذي أثنى على التزام الزعيم 
البريطاني في »حل الصراعات«. وذكرت 
صحيفة »فيالدلفيــــا إنكوايرير« ان بلير 
تسلم امليدالية املرفقة مببلغ 100 ألف دوالر 
في حفل أقيم مســــاء أمس االول في مركز 
الدستور في فيالدلفيا. وقال كلينتون خالل 
تســــليمه امليدالية لبلير إن األخير أظهر 
»التزاما راسخا بحل الصراعات« في ايرلندا 

الشمالية وأخيرا في الشرق األوسط.
وقال بليــــر إن احلرية تتطلب »تفاؤل 
الروح البشــــرية« باإلضافة إلى التسامح 
واجلهــــد وأضاف »أن تكون حرا يعني أن 
تكون مسؤوال عن حرية اآلخرين«. وأشار 
إلى انه يعتزم استخدام اجلائزة املالية في 
جمعية »فايث« التي يترأســــها وجمعيته 

املتخصصة بالشؤون االفريقية.


