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 سياتلـ  يو.بي.آي : يثير إعالن من املقرر نشره في مترو سياتل 
االسبوع املقبل جدال كبيرا ألنه يشــــير إلى ان أموال الضرائب في 
أميركا تستخدم في جرائم احلرب اإلسرائيلية. وأفاد موقع «كومو 
نيوز» األميركي بأن اإلعالن يقول «جرائم احلرب اإلسرائيلية: أموال 
ضرائبكم متولها». وأوضحت ان حملة التوعية الشرق أوسطية في 
ســــياتل دفعت للمترو ١٨٠٠ دوالر مقابل نشر اإلعالن على عشرات 
احلافالت. لكنها نقلت عن العضو في مجلس مقاطعة كينغ بيتر فون 

ريتشباور قوله انه منذ ذلك احلني لم تتوقف الشكاوى من اإلعالن 
عن الوصول. وقال فون ريتشــــباور ان اإلعالن «مثال على االعتداء 
على دولة إسرائيل استخدام صورة مصممة إلشعال مشاعر الناس 
ضد إســــرائيل وطبيعيا ضد األميركيني اليهود». لكن إد ماست من 
حملة التوعية قال ان الرســــالة ليست مقصودة، مضيفا ان «انتقاد 
أعمال دولة ال يعني انتقاد الشعب بكامله ونحن ال جند ان الرسالة 

معادية إلسرائيل أو أميركا نحن نطالب بحقوق متساوية». 

 إعالن يحذّر األميركيين من استخدام الضرائب في «تمويل جرائم الحرب اإلسرائيلية» 

 صورة وزعتها وكالة االنباء السعودية خلادم احلرمني الشريفني لدى مغادرته املستشفى 

(أ.ف.پ)   أخبار احلكومة اجلديدة تصدرت الصحف العراقية أمس 

(رويترز)   وزير اخلارجية اإليراني اجلديد علي أكبر صاحلي في أول زيارة خارجية له ألنقرة  وبجانبه نظيره التركي  

 المالكي يعقد أول اجتماع للحكومة الجديدة .. وغضب نسائي بسبب تجاهلهن في تشكيلته 

 «جند اهللا» تتعهد بإعدام عالم نووي تحتجزه

 الـ «سي آي إيه» تطلق فريق عمل لتقييم سلبيات تسريبات ويكيليكس

 مسيحيو العراق يطالبون بمنطقة محمية للعيش بسالم

 موسوي وكروبي ينتقدان إلغاء الدعم على المواد األساسية في إيران

 أسانج يبيع مذكراته لتنشر في مارس المقبل 
 عواصم ـ وكاالت: ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية 
ان جوليان أســــاجن مؤسس موقع ويكيليكس باع مذكراته 
الى داري نشر ومن املتوقع أن تكون النسخة األولية جاهزة 
في مارس املقبل. وقالت الغارديان إنها علمت ان أساجن باع 
مذكراته الى داري نشر «كانونغيت» في بريطانيا و«نوف» 
في الواليات املتحدة وهي جزء من مؤسســــة راندم هاوس 
للنشر اململوكة لبرتلسمان ايه.جي. وأضافت الصحيفة ان 
أنباء املذكرات تسربت عبر رسالة في موقع تويتر من دار 
نشر راندم هاوس موندادوري االسبانية يقول فيها رئيس 
القســــم االدبي كالوديو لوبيز للعالم إن «النسخة األولية 
ستكون جاهزة في مارس». لكن املتحدث باسم راندوم هاوس 
في نيويورك قال ان دار النشر ليست لديها معلومات عن 
هذا األمر في الوقت احلالي. ولم تستطع كانونغيت أيضا 

تأكيد أو نفي ذلك لـ «رويترز».
  لكــــن الغارديان أكــــدت ان جيمي بينغ مالك دار نشــــر 
كانونغيت أكد األنباء ملوقع ديلي فاينانس على االنترنت 
عبر رسالة بالبريد االلكتروني قال فيها ان الناشر البريطاني 

يتولى جميع حقوق الترجمة.

  وستأتي مذكرات أساجن في أعقاب مذكرات دانيل دومشايت 
بيرغ الرجل الثاني ســــابقا في ويكيليكس بعنوان «داخل 
ويكيليكس.. أوقاتي في أخطر موقع انترنت بالعالم» التي 
من املنتظر أن تروي قصة املوقع. ومن املنتظر صدور الكتاب 

عن دار نشر إيكون فيرالج االملانية في يناير.
  وفيما يخص التسريبات، كشفت وثائق أميركية نشرها 
املوقع ان املدير التنفيذي لشركة هاليبرتون األميركية في 
العراق اتهم الشركات األمنية اخلاصة بادارة مافيا لتضخيم 

أسعار خدماتها الفاحشة بشكل مصطنع.
  ونقلت عن برقية كتبها ديبلوماســــي أميركي بارز في 
مكتب البصرة التابع للواليات املتحدة في يناير املاضي «إن 
العالقة توترت بني شركات األمن اخلاصة وشركات النفط 
واحلكومة العراقية مع بدء قوات التحالف باالنسحاب من 

حماية املصالح التجارية األجنبية».
  على صعيد التداعيات املستمرة لنشر الوثائق، أطلقت 
وكالة االستخبارات املركزية األميركية «سي آي إيه» فريق 
عمل لتقييم تسريب موقع «ويكيليكس» مئات آالف املراسالت 

الديبلوماسية وامللفات العسكرية األميركية.

  وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» األميركية أمس بأن 
اللجنة حتمل رســــميا اسم «فريق عمل ويكيليكس» لكنها 

تعرف في مراكز الـ «سي آي إيه» باسم مختصر.
  ونقلت عن مســــؤولني من الـ «ســــي آي إيه» قولهم ان 
الوكالة تعمل على وضع قائمة باملعلومات السرية التي توزع 
بشكل روتيني على عشرات الشبكات التي تربط موظفيها 
في مختلف أنحاء العالم. وقالت ان فريق العمل ســــيركز 
على التأثير املباشر للملفات التي سربت مؤخرا وحتديد ما 
إذا كانت أضرت بقدرة الوكالة على جتنيد مخبرين نتيجة 

تراجع الثقة بقدرتها.
  من جهتها، قررت احلكومة التركية مقاضاة وسائل اإلعالم 
احمللية لنشــــرها الوثائق املسربة من اخلارجية األميركية 

عبر موقع ويكيليكس.
  وذكرت صحيفة «جمهوريت» التركية اليومية أن احلكومة 
قررت مطالبة الصحافيني الذين نشروا الوثائق بتعويضات 
ضخمة بســــبب ما ورد بها من ادعاءات حول فساد رئيس 
الوزراء رجب طيب أردوغان ومجموعة من األسماء البارزة 

بحزب العدالة والتنمية احلاكم. 

 بغدادـ  وكاالت: في أول اجتماع 
العراقي اجلديد  الوزراء  ملجلس 
قال رئيس احلكومة نوري املالكي 
: «ال نريد التمييز بني املواطنني 
عند مراجعتهم الدوائر احلكومية 
على أساس الدين، أو املذهب وقد 
شكا البعض من هذه الظاهرة في 

بعض الوزارات».
  وأضاف: «نتمنى أال نســـمع 
مثـــل هـــذه الشـــكوى والبد أن 
يكون التمييز على أساس الكفاءة 
والضوابط وســـأقوم شخصيا 
ببعض الزيارات املفاجئة لدوائر 
الدولـــة والوزارات لالطالع على 
إجناز األعمال الن هذه الزيارات 
الدولـــة وبالذات  جزء من مهام 
املؤسســـات املرتبطـــة بتنفيذ 

املشاريع».
  وذكر: «نريد أن ننطلق بالعراق 
نحو االســـتثمار والبناء وهذه 
الدوائر يجب أن تكون اكثر مراقبة 
منا جميعا حتى ال حتدث عوائق 
في تنفيذ املشاريع وحماية القطاع 
اخلاص وسنحاسب كل من يقوم 

بابتزاز الشركات واملواطنني».
  الى ذلك، طغى التشاؤم على 
العراقية امس بشـــأن  الصحف 
التشـــكيلة احلكومية التي نالت 
ثقة البرملـــان امس االول، حيث 
شككت بقدرتها على قيادة البالد 
مبرزة الضغوط السياسية الكبيرة 

التي صاحبت تشكيلها.
الدســـتور    وكتبتت صحيفة 
املستقلة «باســـتعراض اسماء 
الوزراء اجلدد يكون قد تأكد لنا 
اننا حصلنا على حكومة شراكة 
مثلما ارادتها القوى السياســـية 
انتاج  لكننا خســـرنا باملقابـــل 
حكومة تخصصـــات او خبرات 

اال ما ندر».
افتتاحيتها    وأضافـــت فـــي 

ابرز  ا.ف.ب: توقع  ـ   طهــــران 
قائدين في املعارضــــة االيرانية 
مير حسني موسوي ومهدي كروبي 
ايران  «مستقبال اسود» القتصاد 
بعد بدء طهران االحد املاضي بالغاء 
دعمها ملنتجات اولية اساســــية، 
وذلك بحســــب املوقع االلكتروني 
للمعارضة.  اال ان كروبي وموسوي 
اللذين ترشــــحا الــــى االنتخابات 
اقرا  الرئاســــية في يونيو ٢٠٠٩ 
مع ذلك باحلاجة الى الغاء الدعم، 
لكنهما انتقــــدا التوقيت الذي مت 
فيه ذلك وعدم قدرة احلكومة على 

تطبيق هذا القرار.
  واكد الرجالن خالل لقاء امس 
االول بحسب موقع «سهم نيوز» ان 
«تطبيق هذه اخلطة يأتي في وقت 
تواجه فيه البالد عقوبات دولية 
قاسية ويعاني االقتصاد من الركود 
وتتخطى معدالت البطالة الـ ٣٠٪ 
في غالبية احملافظات والتضخم 
بات خارج السيطرة». ويبلغ معدل 
البطالة في ايران رسميا ١٤٫٦٪..

ان    واضاف موسوي وكروبي 
«هذه اخلطة متثل ضغطا اضافيا 
على الطبقات املتوســــطة والدنيا 

في املجتمع».
  وبعد ان هيأ الرأي العام االيراني 
الرئيس  على مدى اشــــهر، اعلن 
االيراني محمود احمدي جناد االحد 
البدء بتطبيق خطة ترمي الى رفع 
اسعار مواد اساسية (طاقة، مياه، 
خبز، كهرباء) بشكل يقربها اكثر 

  وأضـــاف أن وزارة الهجـــرة 
الوقـــف  واملهجريـــن وديـــوان 
املسيحي، بالتنسيق مع السفارة 
العراقيـــة فـــي بيـــروت، قاموا 
بتوزيع منحة طالباني بني عوائل 
املسيحيني املهاجرين حديثا إلى 

لبنان مبناسبة عيد امليالد.
  وأوضح أن «من ضمن احللول 
ملشكلة املسيحيني املقترح الذي 
قدمـــه طالبانـــي املتضمن إقامة 
إقليم خاص باملسيحيني رغم أن 
املسيحيني ال يريدون االنفصال 
ألنهم يعيشون منذ اكثر من أربعة 
آالف سنة على تربة بالد الرافدين 
متآخني مع مكونات الشعب، وإمنا 
يريدون مالذا آمنا لهم داخل العراق 
يلجأون إليه عند تعرضهم للتهديد 
بدال من الهجرة إلى اخلارج وفي 
األحـــوال االعتياديـــة يزاولون 
أعمالهم في بغـــداد والناصرية 
والنجـــف وســـامراء واملوصل 

وديالى».
  وذكر النوفلي أن «استحداث 
إقليم او محافظة أو مدينة مهما 
كبرت أو صغرت يعني منح املكون 
املسيحي حكومة مصغرة ضمن 
الدســـتور تتمتـــع بصالحيات 
جتعلها منطقة محمية للمسيحيني 
يعيشـــون فيها بسالم ومتكنهم 
من إقامة شـــعائرهم وصلواتهم 

وطقوسهم بأمان».
  وأشاد النوفلي بـ «قرار رؤساء 
الطوائـــف الذي اتخـــذوه خالل 
اجتماعهم األخير املتضمن إلغاء 
مظاهر االحتفاالت الدينية لتزامنها 
مع شهر محرم إلى جانب التآزر 
مع عوائل ضحايا كنيسة سيدة 
النجاة في بغداد»، مشيرا إلى أن 
االحتفال بعيد امليالد سيقتصر 
هذا العام في جميع كنائس العراق 

على الصلوات الدينية. 

تكذب كاملعتاد هؤالء ليســــوا من 
عناصر التنظيم وامنا لديهم عالقات 
املقاومني ولم تكن  قبلية ببعض 
لديهــــم اي عالقة علــــى االطالق 
بعملياتنا االخيرة داخل االراضي 

االيرانية».
  الى ذلك تسلم الرئيس اليمني 
علي عبداهللا صالح رسالة خطية 
من نظيره اإليراني احمدي جناد 
العالقات بني  تتعلــــق بتعزيــــز 

البلدين.
  وقام بتسليم الرسالة للرئيس 
اليمني مبدينة عدن نائب الرئيس 
اإليراني حميد بقائــــي التي تعد 
الزيارة األولى ملسؤول إيراني اثر 
قطيعة بني البلدين دامت سنوات 
اثر اتهامات لطهران بدعم احلوثيني 

بشمال اليمن.
  وذكرت مصادر رسمية أن رسالة 
جناد تضمنت «حرص إيران وعزمها 
على تطويــــر العالقــــات والدفع 
مبجاالت التعــــاون على مختلف 
األصعــــدة السياســــية والثقافية 

واالقتصادية وغيرها».
  واكدت الرسالة على «ضرورة 
التشاور بني البلدين الشقيقني إزاء 
مختلف املستجدات التي تهم األمة 
اإلسالمية وخدمة األمن واالستقرار 

في املنطقة».
  واكد صالح حرص اليمن على 
تعزيز عالقتها مع إيران على أسس 
أخوية صادقة وملا يخدم املصالح 

املشتركة للبلدين الشقيقني. 

ان «احلكومـــة اجلديـــدة جاءت 
حتت ضغوط سياســـية عالية 
تركـــت بصماتهـــا واضحة على 

مجملها».
  ورأت ان «قسما من الوزارات 
منح على ســـبيل احملســـوبية 
والترضيـــة لبعـــض النواب او 
الكتل،  كما اظهرت بعض األحداث 
ان السيد املالكي ال يعرف جميع 
أعضاء فريقه الوزاري اال من خالل 
أوراق سيرهم الذاتية، مما يعني 
انه حتى لم يتســـن له مقابلتهم 
لتتوافـــر لديه معرفـــة معمقة 

بشخصياتهم».
  على صعيد احلكومة اجلديدة، 
يبدو أن فرص العراقيات أصبحت 
معدومة في احلصول على مناصب 
وزارية مهمة كما اعتادت عليها 
خالل مرحلة ما بعد املقبور صدام 
حسني، فلم مينح رئيس احلكومة 
النســـاء  املالكي  اجلديدة نوري 
حقائـــب وزارية مهمة كما جرت 

العادة في الوزارات السابقة.
  وضمت التشـــكيلة الوزارية 
والتي تشـــمل ٤٢ حقيبة، امرأة 
واحـــدة وهي بشـــرى حســـني، 
وزيرة دولة، فيما كانت احلكومة 
املاضية تضم نساء أبرزهن وجدان 
ميخائيل وزيرة حقوق اإلنسان، 
وبيان دزه ئي وزيرة اإلســـكان 
واإلعمـــار ونرمني عثمان وزيرة 
البيئة، وخلود املعجون وزيرة 
الدولة لشؤون احملافظات، ونوال 
السامرائي وزيرة الدولة لشؤون 
املرأة «لكنها قدمت استقالتها من 
احلكومة قبل عامني بســـبب قلة 
الصالحيات وعدم توافر ميزانية 

خاصة للوزارة».
  وليــــس بوســــع املالكي منح 
مناصب وزارية مهمة للنساء مثلما 
كان احلال فــــي احلكومة املاضية 
في الوزارات التي لم يحسم أسماء 
مرشحيها بسبب أن جميع الوزارات 
شغلت لرجال وبقيت وزارة التجارة 

والتخطيط والــــوزارات األمنية 
الثالث الدفــــاع والداخلية واألمن 
الوطني، فضال عن وزارات دولة 
ال تلبي طموح النســــاء في العمل 

في احلكومة اجلديدة.
  الى ذلك، دعـــا رئيس ديوان 
العراق  فـــي  الوقف املســـيحي 
عبداهللا النوفلي إلى اســـتحداث 
منطقة محمية للمســـيحيني في 
العراق يلجأون إليها لدى تعرضهم 
للتهديد بدال من الهجرة إلى خارج 

البالد.
  وقـــال النوفلـــي لصحيفـــة 
«الصبـــاح» العراقيـــة امس إن 
«الرئيس العراقي جالل طالباني 
أمـــر بتوزيع منحـــة مالية بني 
إلى  املهاجرة  العوائل املسيحية 
لبنان بعد حادثة كنيسة سيدة 
النجـــاة ملســـاعدتهم وإعانتهم 
لالحتفال مبيالد املسيح تعبيرا 
عن وقوف الدولة معهم وإشعارهم 

بأنهم أبناء بررة للعراق».

من قيمتهــــا الفعلية. وقد مت رفع 
سعر الغاز اويل من جانبه بواقع 
تسعة اضعاف لينتقل من ٠٫٠١٦٥ 

دوالر الى ٠٫١٥٠دوالر.
  وبرأي موسوي وكروبي اللذين 
يتهمان احلكومة «بعدم االستماع» 
الى آراء اخلبــــراء، فإن «املصانع 
تقفل يوميا وهي غير قادرة على 
دفع الرواتب وتشهد البالد هروبا 
لرؤوس االموال مما ينبئ مبستقبل 

اسود» لالقتصاد االيراني.
  في غضون ذلك اعلنت مجموعة 
جند اهللا االيرانية السنية املتمردة 
انها تنوي اعدام موظف في موقع 

نووي ايراني اختطفته قبل اكثر 
من شهرين، مؤكدة ان الـ ١١ شخصا 
الذين اعدمتهم طهران االثنني املاضي 

ال ينتمون اليها.
  ونقلت صحيفة الشرق االوسط 
امس عن متحدث باسم جند اهللا 
عبدالرؤوف ريغي شقيق الزعيم 
السابق للتنظيم عبدامللك ريغي 
«سننفذ حكم االعدام بهذا الشخص 
بعدمــــا لم تســــتجب الســــلطات 
االيرانيــــة ملطالبنا» باالفراج عن 
حوالي ٢٠٠ شــــخص من ناشطي 
املجموعة. وبحســــب ريغي، فان 
املوظف امير حسني شيراني الذي 

اختطف في اكتوبر هو مســــؤول 
نووي يبلغ من العمر ٣٩ عاما.

  وذكرت الصحيفة انها متكنت 
من االتصال بريغي عبر الهاتف من 
مكان وجوده في جبال بلوشستان 

جنوب شرقي ايران.
  ونفــــى ريغي ان يكــــون الـ ١١ 
الذين شــــنقوا االثنني  شــــخصا 
املاضي في ايران بتهمة االشتراك 
في هجمات ضد حســــينيتني في 
زاهدان كبرى مدن محافظة سيستان 
ـ بلوشستان وضد اعضاء احلرس 

الثوري، ينتمون الى التنظيم.
  وقال للشرق االوسط ان «ايران 

 خادم الحرمين يغادر المستشفى
  إلى مقر إقامته بنيويورك للنقاهة

 مجلس الشيوخ يفتح الطريق
  للتصديق على معاهدة «ستارت ٢» 

 الجاسوس اإلسرائيلي الشهير سيظل خلف القضبان

  واشنطن ترفض طلب نتنياهو
  اإلفراج عن جوناثان بوالرد

 عواصمـ  وكاالت: غادر خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز املستشفى الذي خضع 
فيه للعملية اجلراحية على ما أعلنت وكالة األنباء 

السعودية (واس) أمس.
  ونقلت الوكالة بيانا ملكيا أكد أن امللك عبداهللا 
قد غادر «مستشفى بريسبيتريان» أمس وأن صحته 
أصبحت جيدة وأضاف البيان ان خادم احلرمني 
«توجه إلى مقر إقامته بنيويورك لقضاء فترة من 

النقاهة واستكمال عالجه الطبيعي».

  وعرض التلفزيون الســـعودي لقطات للملك 
عبداهللا وهو ميشـــي، وهـــي أول لقطات خلادم 

احلرمني منذ أسابيع.
  وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق من الشهر 
اجلاري ان امللك عبداهللا خضع جلراحة ثانية ناجحة 

لتثبيت احدى الفقرات في العمود الفقري.
  واجلراحة الثانية كانت تكميلية جلراحة سابقة 
خضع لها بعد جتمع دموي أدى إلى تعقيد حالة 

انزالق غضروفي يعاني منه. 

 واشـــنطن ـ أ.ف.پ: فتح مجلس الشـــيوخ 
االميركي أمـــس األول الطريق للتصديق على 
معاهدة احلد من الســـالح النووي «ستارت ٢» 
مانحا بذلك اول نصر تشريعي للرئيس باراك 
اوباما بعد اســـابيع من الضغوط املكثفة التي 
مارســـها البيت االبيض إلقنـــاع اجلمهوريني 

املترددين.
  فقد اقـــر أعضاء املجلس إنهاء املناقشـــات 
بتصويت اختباري حصلت فيه املعاهدة على 

اغلبية ٦٧ صوتا من اصل مائة.
  وقال رئيس االغلبية الدميوقراطية في مجلس 
الشيوخ السيناتور هاري ريد في بيان صدر أمس 
االول بعد التصويت ان «هذه املعاهدة ستجعل 
أميركا أكثر أمانا وسترســـخ ريادتنا في مجال 

اجلهود العاملية لوقف االنتشار النووي».
  وفي مؤمتـــر صحافي بعد التصويت بقليل 
قال السيناتور الدميوقراطي جون كيري، رئيس 
جلنة الشـــؤون اخلارجية الذي قاد املناقشات 
بشـــأن التصديق على املعاهـــدة «اذا في نهاية 
األمر اقر املجلس بحكمته هذه املعاهدة فان ذلك 

سيكون انتصارا للبالد».
  ويسيطر الدميوقراطيون حاليا على ٥٨ مقعدا 
من املقاعد املائة في مجلس الشيوخ االميركي.

  ومن ثم ينقصهم اصوات تسعة جمهوريني 
للتوصل الى األصوات الـ ٦٧ الالزمة للتصديق، 

اي ثلثي اعضاء املجلس.
  وبعد هذا التصويت االول يبدو وكأن عملية 

التصديق اصبحت محسومة.
  وبالفعل، فان ١١ سيناتورا جمهوريا في اإلجمال 

أيدوا التصديق على املعاهدة.
  وقد مارس البيت األبيض طوال عدة اشهر 
ضغوطا مكثفة لكســـب اجلمهوريني املترددين 
الـــى صفه. حيـــث حضر نائـــب الرئيس جو 
بايدن ووزيرة اخلارجية هيالري كلينتون الى 
املجلس في مسعى اخير للتشجيع على اقرار 

املعاهدة.
  وأبدى املتحدث باسم البيت االبيض روبرت 
غيبس «ثقته» في قرب التصديق على املعاهدة 
وقال «نعتقد ان مجلس الشيوخ سيقر املعاهدة 

ويصدق عليها».
  كما نشر البيت االبيض رسائل من الرئيس 
اوباما الى عدد من أعضاء املجلس اجلمهوريني 
ما يدل على احلملة املكثفة التي قامت بها اإلدارة 
من اجل التصديق على املعاهدة قبل نهاية العام 

احلالي.
  فقد ذكر اوباما على ســـبيل املثال عددا من 
االعضاء اجلمهوريني بأنه تعهد بتخصيص ٨٠ 
مليار دوالر على عشر سنوات لتحديث الترسانة 

النووية األميركية.
  وتنــــص معاهدة ســــتارت (وهي احلروف 
األولــــى باإلجنليزية لكلمــــات معاهدة خفض 
األسلحة االستراتيجية) على قصر احلد األقصى 
للرؤوس النووية التي ميلكها كل من البلدين 
على ١٥٥٠ راسا اي بانخفاض بنسبة ٣٠٪ عما 
كانت عليه عام ٢٠٠٢. كما تنص املعاهدة على 
استئناف عمليات التحقق املتبادلة للترسانتني 
النوويتني للقوتني العظميني والتي توقفت في 

نهاية ٢٠٠٩. 

 واشنطن ـ أحمد عبداهللا
  رفضت الواليات املتحدة اول من امس طلبا 
رســـميا قال مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي 
بنيامني نتنياهو ان رئيس الوزراء يعتزم تقدميه 
الى البيـــت االبيض باإلفراج عن اجلاســـوس 

االسرائيلي جوناثان بوالرد.
  وكان بـــوالرد قـــد اعتقل عـــام ١٩٨٥ بتهمة 
التجسس حلساب اسرائيل ثم حكم عليه عام 

١٩٨٧ بالسجن مدى احلياة.
  ورفضت االدارات االميركية املتعاقبة طلبات 
اسرائيلية غير رســـمية قدمها رؤساء وزارات 

سابقون باإلفراج عن بوالرد.
  وقال الناطق بلسان وزارة اخلارجية االميركية 
فيليب كراولي عقب اعالن مكتب نتنياهو عن 
اعداد الطلب الرسمي «لقد اثار رئيس الوزراء 
نتنياهو هذا املوضوع في عدة مناسبات خالل 
رئاسته احلالية للحكومة وخالل رئاسته السابقة 
لها. وكل ما استطيع ان اقوله لكم هو ان جوناثان 
بوالرد يبقى سجينا. واذا ما اراد رئيس الوزراء 
اثارة املوضوع مرة اخرى مع احلكومة االميركية 

فان ذلك بطبيعة احلال هو اختياره».
  وكان الناطق بلسان البيت االبيض روبرت 

غيبس قد تعرض للموضوع ذاته في وقت مبكر 
من اول امس حني سئل عما ستفعله احلكومة 
االميركية اذا ما قدم نتنياهو الطلب الرســـمي 
الذي يعد االول من نوعه فرد قائال «لست على 
علم بان الرئيس اوباما يبحث اآلن فكرة اصدار 

عفو رئاسي عن بوالرد.
  وكان عـــدد من اعضاء الكونغرس قد بعثوا 
مطلع هذا الشهر برســـالة الى الرئيس اوباما 
يطالبونه فيها باإلفراج عن بوالرد بدعوى انه 
قضى في الســـجن فترة اطـــول مما قضاه اي 
جاســـوس آخر كان يعمل لدولة حليفة. ووقع 
الرسالة ٣٧ عضوا من اعضاء املجلس التشريعي 

االميركي.
  وكان بوالرد يعمل محلـــال للمعلومات في 
مخابرات البحرية االميركية واستخدم موقعه 
لســـرقة آالف الوثائق كان اهمها اوراق تكشف 
عن مواقع التجسس االلكترونية والشفرات التي 
تســـتخدمها والتي كانت حتيط آنذاك باالحتاد 

السوفييتي.
  وقد استخدم رئيس الوزراء االسرائيلي آنذاك 
تلك الوثائق كمقابل مدفوع لقرار موسكو السماح 

بسفر اليهود الروس الى اسرائيل. 


