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 بروكسل ـ كونا: قالت وســـائل االعالم البلجيكية ان ملك 
بلجيكا البرت الثاني قبل اســـتقالة الوسيط في املفاوضات 
الهادفة الى تشكيل حكومة ائتالفية في البالد يوهان ڤان دو 
النوت. وتعتبر استقالة دوالنوت هي الثانية في اقل من شهر، 
اذ رفض امللك البرت اســـتقالة الوسيط التي قدمها في وقت 
سابق من هذا الشـــهر داعيا الى االستمرار في مهمته إليجاد 

حل خلروج البالد من ازمتها السياسية.

  واجرى الوســـيط مباحثات ومفاوضات مع سبعة احزاب 
سياسية على مدى ١٠٠ يوم بهدف التوصل الى القيام باصالحات 
للدولة فضال عن مناقشته يوم امس األول مع رمزين من القادة 
السياسيني في بلجيكا وهما بارت دي ويفر التابع حلزب التحالف 
الفلمنكي اجلديد واليو دي روبو التابع حلزب الفرانكوفوني 
الثالثة االشتراكي. وبذلك تراجعت فرصة بلجيكا في اخلروج 

من ازمتها التي دخلت أمس يومها الـ ٢٢٥ بال حكومة. 

 ملك بلجيكا يقبل استقالة الوسيط وأزمة الحكومة االئتالفية مستمرة 

 روسيا تحذّر: ڤيروس ستاكسنت أخرج «بوشهر» عن السيطرة 
 عواصمـ  وكاالت: أعلن وزير 
اخلارجية األميركي األسبق جيمس 
بيكر ورئيس طاقم موظفي البيت 
األبيض عندما هاجمت إسرائيل 
املفاعل النووي العراقي ودمرته 
في العام ١٩٨١ إنه ال يوجد اآلن 
البرنامج  خيار عســـكري ضد 

النووي اإليراني.
  وقال بيكر في مقابلة أجرتها 
معه صحيفة «هآرتس» نشرت 
مقاطع منها أمس وستنشـــرها 
كاملـــة اليـــوم «ال يوجد خيار 
عسكري للقضاء على البرنامج 

النووي اإليراني».
  وأضاف «يصعـــب الوصف 
بكلمات تبعات عملية عسكرية 
ضد إيران فهذه ليست مشابهة 
ملهاجمـــة املفاعـــل العراقي في 
أوســـيراك (متوز) واإليرانيون 
استوعبوا العبر من ذلك الهجوم 
وموادهم منتشـــرة فـــي أنحاء 
هذه الدولة العمالقة» من حيث 

مساحتها.
  ورأى بيكر أن الطريقة الوحيدة 
للقضاء بنجاعـــة على املجهود 
اإليراني للتسلح بسالح نووي 
هي بواســـطة عملية عسكرية 
برية «وال أعتقد ان لدى الواليات 
املتحدة رغبة أو قدرة على تنفيذ 

عملية كهذه».
  وأضاف ان «العمليات األمنية 
التي نفذناها وفقا للشـــائعات 
بنجاح في املجال االلكتروني هي 
برأيي الطريقة املناسبة ملعاجلة 
التهديـــد اإليراني وقـــد تلقيت 
التشجيع من أقوال رئيس املوساد 
الســـابق مائير داغان بأن األمر 

في رســـالة إلى البرملـــان الذي 
قال الرئيس إن قيادته «مصرة 
على تقييد السلطات القانونية 
للسلطة التنفيذية والتدخل في 

بعض نطاقات مهامها».
  وزادت الرسالة التي نشرتها 
كثيـــر من الصحـــف العداء في 
نزاع دائر منذ فترة طويلة بني 
أحمـــدي جناد والبرملـــان الذي 
اتهمه بالتعدي على صالحياته 
ومحاولة االستحواذ على مزيد 

من السلطات لنفسه.
انتقادات    ووجهـــت أيضـــا 
لشـــخصيات بارزة استخدمت 
الرئيس وهم  مناصبها النتقاد 
آية  القضائية  الســـلطة  رئيس 
اهللا صادق الريجاني وشقيقه 
علي الريجانـــي رئيس البرملان 
أكبر هاشمي  السابق  والرئيس 
رفســـنجاني الذي يتولى حاليا 
رئاسة مجمع تشخيص مصلحة 
النظام وهو هيئة تتوســـط في 

النزاعات السياسية.
  ورفض البرملانيون انتقادات 
أحمدي جناد الذي اتهموه بالتباطؤ 
في تقدمي امليزانيـــات الوطنية 
للتدقيق وبالتقاعس عن صرف 
أموال ملشـــروعات مثل توسيع 
شبكة مترو طهران. وقال أحمد 
توكلي املشـــرع احملافظ البارز 
على موقعه االلكتروني «مثل هذا 
الهجوم ما هو إال ذريعة للتغطية 
على مشكالت اجتماعية وإخفاء 
الضعـــف االقتصادي اخلطير.. 
الســـيما في قطاع اإلنتاج الذي 
تتزايـــد مشـــكالته يومـــا بعد 

يوم». 

 نتنياهو يدعو العالم إلدانة إيران
  في اليوم العالمي للمحرقة

  
  القدس احملتلة ـ وكاالت: دعا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو املجتمع الدولي الى استخالص العبر من احملرقة التي ذهب 

ضحيتها اليهود واتخاذ إجراءات ضد إيران.
  واتهم نتنياهو في حديث امام الكنيست قبل اليوم العاملي لذكرى 
ما يسمى باحملرقة «نظام املاللي» في إيران بالتحريض على «محرقة» 

جديدة ضد الشعب اليهودي.
  وقال نتنياهـــو ان زعماء العالم كانوا علـــى علم باملجازر التي 
يرتكبهـــا النازيون وقت احملرقة إال انهم رفضوا ان يتحركوا. وقال 
«كانوا على علم إال انهم لم يتصرفوا» وحثهم على اال يرتكبوا اخلطأ 

نفسه مرة اخرى في الوقت احلالي.
  وقال نتنياهو «انهم يعلمون، يسمعون ويرون ويصورون اليوم 

(تهديدات ايران)».
  وأضاف نتنياهو «أتوقع ان العالم ســـيتعلم وسيتصرف قوال 

وفعال ضد معاداة السامية اجلديدة».
  وأقيم يوم ذكرى ما يطلق عليه اليهود احملرقة «الهولوكوست» 
أمس في اليوم الذي دخلت فيه القوات السوفييتية معسكر اوشفيتز 

النازي عام ١٩٤٥. 

سيستغرق ٥ سنوات (حتى تركب 
إيران قنبلة نووية)». وأردف «لقد 

انتقدوه ألنه قال احلقيقة».
  وعبر بيكر عن خيبة أمله من 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو فيما يتعلق باملفاوضات 
بني إســـرائيل والفلســـطينيني 
وحتفظ على رفض إدارتي جورج 
بوش االبن وباراك أوباما إجراء 

اتصاالت مع حماس.
  وقال انه عندمـــا كان وزيرا 
للخارجية أمر مبنع نتنياهو الذي 
كان يشغل منصب نائب وزير 

اخلارجية اإلسرائيلي من الدخول 
إلى مقر الوزارة في واشنطن.

  
  روسيا حتذر

  من جهتها، حثت روسيا أمس 
األول، حلف شمال األطلسي على 
التحقيق في الڤيروس الذي هاجم 
العام املاضي  الكمبيوتر  أجهزة 
في مفاعل «بوشهر» النووي الذي 
بنته روسيا في إيران قائلة ان 
الواقعة كان من املمكن ان تتسبب 
في كارثة نووية على نفس قدر 

كارثة تشرنوبل.

  وقال دميتري روجوزين سفير 
روسيا لدى حلف شمال األطلسي 
ان الڤيروس «ستاكسنت» الذي 
أصاب نظام الكمبيوتر في مفاعل 
بوشهر تسبب في خروج أجهزة 

الطرد املركزي عن السيطرة.
  وقال «الڤيروس.. وهو سام 
للغايـــة وخطير.. كان ميكن ان 
يحدث انعكاسات خطيرة للغاية» 
واصفا تأثير الڤيروس بأنه مثل 

األلغام املتفجرة.
  وقال «هذه (األلغام) كان من 
املمكن أن تؤدي إلى تشـــرنوبل 

جديدة» في إشـــارة الى احلادث 
النووي الذي وقع عام ١٩٨٦ في 
أوكرانيا التـــي كانت جزءا مما 

عرف باالحتاد السوفييتي.
  وأضاف «يجـــب على حلف 
شمال األطلســـي ان يحقق في 
األمـــر.. هـــذا ليـــس موضوعا 

خاصا».
  وبـــدأت ايـــران فـــي تزويد 
بوشـــهر بالوقود في أغسطس 
املفاعل  ان  وقـــال مســـؤولون 
سيبدأ في توليد الكهرباء مطلع 
هذا العام بعد تأخير لعدة اشهر 

عقب انتشار ڤيروس الكمبيوتر 
العاملي الذي يعتقد انه اثر على 

إيران بشكل كبير.
  في سياق آخر، كشفت صحيفة 
تاميز الصادرة أمس أن املصرف 
البريطاني ناشيونال وستمنستر 
(ناتوست) جمد حسابات القناة 
الفضائية اإليرانية «برس تي في» 

التي تبث من لندن.
  وقالـــت الصحيفـــة إن كني 
السابق  الرئيس  ليفنغســـتون 
لبلديـــة مدينة لندن ومرشـــح 
حزب العمال البريطاني املعارض 

العام  انتخابـــات  للمنصب في 
املقبـــل «ســـيتوقف أيضا على 
تقدمي برنامجه الشهري في قناة 
«برس تي في» اعتبارا من مارس 
املقبل». داخليا، قالت وسائل إعالم 
إيرانيـــة امس األول إن الرئيس 
اإليراني محمـــود أحمدي جناد 
انتقد رئيسي البرملان والسلطة 
القضائية متهما إياهما «بالتدخل» 

في عمل حكومته.
  وجاء أحدث هجوم من أحمدي 
جناد ضد زمالئه احملافظني الذين 
يديرون اجلمهورية اإلســـالمية 

 جيمس بيكر يستبعد وجود خيار عسكري أميركي ضد إيران 

 صورة ارشيفية ملفاعل بوشهر 

 األمير تركي الفيصل: خادم الحرمين 
معنوياته طيبة ويحتاج لراحة 

 الشيخ حسن الصفار: مواقع إلكترونية 
تستهدفني لدعمي تعزيز الوحدة الوطنية

  مقتل وإصابة أكثر من ١٠٠ شخص
  بانفجار استهدف مجلس عزاء في بغداد

 دافوس ـ رويترز: قال عضو بارز في األسرة 
املالكة الســـعودية امس ان خادم احلرمني امللك 
عبداهللا بـــن عبدالعزيز يتمتع مبعنويات عالية 
لكنه يحتاج فترة للراحة بعد خضوعه جلراحة 

كبيرة في الواليات املتحدة.
  وقال األمير تركي الفيصل شقيق وزير اخلارجية 
األمير سعود الفيصل لـ «رويترز» انه شاهد امللك 

عبداهللا في الدار البيضاء. وأضاف أنه ترجل من 
الطائرة وكان في حالة معنوية طيبة.

  وتابع يقول إن امللك عبداهللا يدرك أنه يحتاج 
بعد اخلضوع لعمليـــة جراحية كبيرة الى وقت 

للراحة من أجل التعافي.
  لكن األمير الســـعودي قال انـــه ال يعلم متى 

سيعود العاهل السعودي إلى البالد. 

 عواصم ـ وكاالت: أصدر الشيخ حسن الصفار 
بيانا حول ما نشره أحد املواقع اإللكترونية ناسبا 
إليه ما فيه اســـاءة للوطن ونفى فيه ما أورد هذا 
املوقع وقال «انه ـ هذا املوقع ـ معروف بتوجهاته 
التعصبيـــة التحريضية، وانه من واجبنا جميعا 
احلفاظ على أمن وطننا واستقراره في مقابل دعوات 
الفنت والتحريض، خاصة مع ما نراه من اضطرابات 
ومشـــاكل تعصف بالعديد من دول العالم». وأكد 

الصفار انه ليس من عادتـــه ان يرد على اكاذيب 
وافتراءات هـــذه املواقع التي حتتـــرف بث الفنت 
والتحريض على الكراهية بني املواطنني الن هذه 
املواقع تســـتهدفه لدوره في دعم احلوار الوطني 
وتعزيز الوحدة الوطنية والتقارب بني ابناء الوطن 
واألمة، داعيا اهللا ان يحمي البالد من كل مكروه وأن 
يدمي عليها نعمة االمن واالســـتقرار في ظل قيادة 

خادم احلرمني الشريفني وولي عهده االمني. 

 بغدادـ  وكاالت: أعلن مصدر في وزارة الداخلية 
العراقية مقتل ٣٧ شخصا على األقل وإصابة ٧٨ 
آخرين بجروح في انفجار ســـيارة مفخخة بعد 
ظهر أمس قرب مجلس عزاء في منطقة الشـــعلة 

في شمال غرب بغداد.
  وقال املصدر ان «ما ال يقل عن ٣٧ شخصا قتلوا 
وأصيب حوالي ٧٨ آخريـــن بجروح في انفجار 
ســـيارة مفخخة متوقفة قـــرب مجلس عزاء في 
آخر شارع الستني في منطقة الشعلة» الشيعية 

شمال غرب بغداد.
  من جهة أخرى، قال مسؤول امني عراقي رفيع 
أمس ان استهداف موظفي وزارة اخلارجية من قبل 

جماعات مجهولة قد يكون محاولة ملنع انعقاد القمة 
العربية في بغداد، وذلك اثر اغتيال موظفني اثنني 

يعمالن في مكتب الوزير مساء امس األول.
  وأوضح املسؤول رافضا الكشف عن اسمه ان 
«معلوماتنا تشير الى ان املسلحني باتوا يستهدفون 
موظفـــي وزارة اخلارجية او غيرهم في املناطق 
القريبة منها في محاولة ملنع انعقاد مؤمتر القمة 
العربية في بغداد». وعّبر عن اعتقاده بأن «املسلحني 
رمبا يحملون بطاقات أجهزة أمنية ليتمكنوا من 
عبور حواجز التفتيش املنتشـــرة في بغداد بكل 
سهولة مع أسلحتهم وبأنهم يستخدمون سيارات 

مشابهة ملوظفي الدولة». 

 مسيرات مؤيدة لعباس في الضفة.. ومعارضة له في غزة 

 تسريبات: السلطة عطّلت تقرير  «غولدستون» عن حرب غزة 
ـ وكاالت: أظهــــرت   عواصــــم 
تســــريبات جديــــدة ملزيــــد من 
بــــني مســــؤولني  االجتماعــــات 
فلســــطينيني وأميركيني نشرتها 
قناة اجلزيرة الفضائية أمس األول 
أن السلطة الوطنية الفلسطينية 
وافقت على ســــحب قــــرار لألمم 
املتحدة يؤيد تقرير غولدستون 
حول حرب إســــرائيل على قطاع 
غــــزة حتت ضغط مــــن الواليات 

املتحدة.
التقرير، الصادر عن    وخلص 
بعثــــة تقصي احلقائق برئاســــة 
القاضــــي غولدســــتون، إلــــى أن 
ارتكبتا  إسرائيل وحركة حماس 
جرائم حرب خالل العدوان املدمر 
الذي تواصل على مدار ٣ أسابيع في 

غزة في شتاء ٢٠٠٨-٢٠٠٩.
الفلسطيني  الرئيس    واعترف 
محمود عبــــاس أواخر عام ٢٠٠٩ 
بأنه طلب تأجيل التصويت على 
املصادقــــة على القــــرار في األمم 
املتحــــدة وهو األمر الذي أدى إلى 

موجة من االنتقادات.
  إال أن «اجلزيــــرة» تقــــول إن 
نصوص محاضر اجتماع عقد في 
٢٤ ســــبتمبر ٢٠٠٩ في مقر بعثة 
الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة 
وآخر في ٢ أكتوبر ٢٠٠٩ في مقر 

لقاء مع املبعوث االميركي جورج 
ميتشل في االول من اكتوبر ٢٠٠٩، 
ان «عاموس جلعاد (املسؤول الكبير 
في وزارة الدفاع االسرائيلية) ذهب 
للقاء ابومازن (محمود عباس) قبل 

احلرب».
  في ســــياق آخر، شهدت مدن 
الضفــــة الغربية امس مســــيرات 
نظمتها حركة «فتح» لتأييد الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس وطاقم 
املفاوضات والتنديد بقناة اجلزيرة 
فيما شهد قطاع غزة مسيرة حلركة 
حماس وفصائل أخرى منددة مبا 
وصف بالتنــــازالت التي أظهرتها 

الوثائق التي عرضتها اجلزيرة.
  أما قطاع غزة فشــــهد مسيرة 
الفلســــطيني  معارضة للرئيس 
املفــــاوض، وأشــــعل  والفريــــق 
املتظاهــــرون ٦ دمى متثل قيادات 
البارزة  الفلســــطينية  الســــلطة 
املشــــاركة فــــي املفاوضــــات مع 
الرئيس  إســــرائيل على رأســــها 

محمود عباس.
  وانطلقــــت املســــيرة من أمام 
ميــــدان فلســــطني إلــــى املجلس 
التشريعي وسط هتافات غاضبة 
متهمة قيادة السلطة بالتفريط في 
الثوابت الفلســــطينية والتحالف 

مع إسرائيل. 

وزارة اخلارجيــــة األميركية في 
واشنطن تعطي مزيدا من التفاصيل 
حول كيفية قبول مساعدي عباس 
بطلــــب الواليات املتحــــدة إرجاء 
التصويــــت وما الــــذي مت عرضه 

عليهم في املقابل.
  وقالت احملطة الفضائية أمس 
الفلســــطينية  االول إن األوراق 
«تكشف أن السلطة الفلسطينية 
ضحت فيما يبــــدو بنصر ممكن 
للضحايــــا الفلســــطينيني مقابل 

ضمانات مناسبة حول املفاوضات 
من الواليات املتحدة».

  وأقــــر رئيس دائرة شــــؤون 
املفاوضات فــــي منظمة التحرير 
الفلسطينية، صائب عريقات، بأن 
بعض الوثائق حقيقي، وقال في 
مقابلة مع هيئة اإلذاعة البريطانية 
(بي بي ســــي) مــــن رام اهللا لدى 
عودته من زيارة إلى مصر: «أوال 
هناك بعض األمور حقيقية. ثانيا 
هنــــاك بعض أنصــــاف احلقائق، 

وثالثا هناك تلفيقات وتصورات 
كاملة».

  الــــى ذلــــك، حــــذر الرئيــــس 
الفلسطيني محمود عباس اسرائيل 
من انه «لــــن يدخل الى غزة على 
دبابة اســــرائيلية» خالل احلرب 
االسرائيلية على القطاع في نهاية 
٢٠٠٨ وبداية ٢٠٠٩، كما اكد املفاوض 
الفلســــطيني صائب عريقات في 
األقوال التي نقلتها قناة اجلزيرة 
القطرية. وقال عريقات وفق محضر 

 نائبان إسرائيليان يطالبان بمحاكمة النائب حنين الزعبي

 روسيا صممت أسلحة نووية 
  تتجاوز جميع األنظمة الدفاعية 

 موســـكو ـ وكاالت: قال خبير روســـي رفيع 
املســـتوى أمس ان بالده صممت اسلحة نووية 
مـــن جيل جديد قادرة على جتاوز جميع انظمة 
الدفاعات الصاروخية املعروفة وغير املعروفة.

  واضـــاف رئيس مكتب التصميـــم في معهد 
التكنولوجيـــا احلراريـــة في موســـكو يوري 
ســـالمونوف، في تصريح نقلتـــه وكالة انباء 
«انترفاكس»، ان روســـيا انتجت اسلحة نووية 
جديدة قادرة على جتـــاوز جميع انظمة الدفاع 

الصاروخية املعروفة واملستقبلية.
  واوضح ان هذا االجنـــاز قضى على فاعلية 

انظمة الدفاع اجلوي للخصم احملتمل.
  وامتنع سالمونوف عن الدخول في تفاصيل 
االختراع الروسي اجلديد، مكتفيا بالقول ان مبدأ 
عمل املنظومة النووية اجلديدة يكمن في قدرة 
الرؤوس النووية على االنشـــطار والتفرق في 

مسارات غير متوقعة.
  وقال ان مهمة الصاروخ الناقل تنتهي عمليا 
بعد االنطالق مباشرة، مضيفا ان االختراع حتول 
الى واقع بعـــد ان كان قبل ســـنوات ضربا من 

اخليال.
  وذكر اخلبير الروســـي ان املهمة االساســـية 
تكمن حاليا في تطويع املنظومات الصاروخية 

مع الرؤوس النوويـــة اجلديدة، مرجحا ان يتم 
اختيار صواريخ «توبول» االســـتراتيجية لنقل 

االسلحة اجلديدة.
  مـــن جهة اخرى بعد توجيـــه اصابع االتهام 
إلى أشخاص من متمردي القوقاز، تبني للشرطة 
الروسية أن الشخص املشتبه به األول في الهجوم 
اإلرهابي الذي اســـتهدف مطار «دوموديدوفو» 
مبوسكو وأسفر عن مقتل ٣٥ شخصا، هو روسي 

مسلم من منطقة ستافروبول جنوب روسيا.
  وذكر مصدر بالشرطة لصحيفة «كوميرسانت» 
في عددها الصادر أمس أن املشتبه به «رازدوبودكو» 
تردد أنه هو عضو بـ «جماعة نوجاي» اإلرهابية 

التي مت القضاء عليها في أكتوبر املاضي.
  وقال املصدر: «إن (رازدوبودكو) الشـــخص 
الوحيد الذي يخضع للتحقيق بتهمة املشاركة في 

الهجوم اإلرهابي، ولم نتوصل إلى أي نتائج».
  وذكر أن رازدوبودكو قد يكون أحد املنظمني 
أو حتـــى متورطا في هجوم يوم االثنني املاضي 
في صالة الوصول بأكبر مطارات روسيا والذي 

أسفر عن إصابة أكثر من ١٠٠ آخرين.
  في سياق آخر، قتل ٤ أشخاص على األقل وجرح 
٦ بانفجار سيارة مفخخة بالقرب من مقهى في 

جمهورية داغستان بشمال القوقاز. 

ــت  ــم ـ يو.بي.آي: طالب عضوا كنيس  عواص
من حزبي «الليكود» و«إسرائيل بيتنا» اليمينيني 
ــح عضو الكنيست العربية  املتطرفني مبنع ترش
حنني زعبي من حزب التجمع الوطني الدميوقراطي 
ومحاكمتها. وجاء هذا الطلب بسبب مشاركتها في 
أسطول احلرية التركي لكسر احلصار عن غزة وفي 
أعقاب تقرير «جلنة تيركل» اإلسرائيلية لتقصي 
احلقائق حول األحداث الدامية التي رافقت األسطول 
الذي أفاد بأن مهاجمة اجليش اإلسرائيلي لألسطول 
ــيان مع  وفرض احلصار على قطاع غزة يتماش

القانونني اإلسرائيلي والدولي.
ــب البرملاني  ــان صادر عن املكت   وجاء في بي

ـــ «يونايتد برس  ــخة منه ل للزعبي ووصلت نس
انترناشونال» أن عضو الكنيست أوفير أكونيس 
ممثل الليكود في جلنة االنتخابات املركزية بعث 
ــالة إلى الزعبي أبلغها فيها بأنه سيعمل على  برس
منعها من الترشح للكنيست في االنتخابات العامة 
ــالته الى  ــخة من رس املقبلة. وبعث أكونيس بنس
ــت رؤوبني ريفلني وهو من حزب  رئيس الكنيس
الليكود أيضا. بدورها دعت عضو الكنيست من 
ــرائيل بيتنا» اناستاسيا ميخائيلي إلى  حزب «إس
محاكمة الزعبي «بتهمة املشاركة في عمل إرهابي 
ــا لتقرير «جلنة  ــرائيل» وذلك وفق ضد دولة إس

تيركل» أيضا. 

(أ.ف.پ)   سرادق العزاء الذي استهدفته السيارة املفخخة في بغداد أمس  


