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اعتراض مغلفات كانت موجهة إلى مونتي 
وبرلسكوني حتتوي على رصاصات وتهديدات

سلطنة عمان تشتري دفعة جديدة 
من »اف 16« األميركية

رئيس إندونيسيا يؤكد عدم ترشيح زوجته
 في انتخابات الرئاسة القادمة

داعية احلقوق املدنية األميركي جيسي 
جاكسون يدعم حركة »احتلوا لندن«

كاميرات مراقبة ملراكز االقتراع استعدادًا 
لالنتخابات الرئاسية الروسية

روما ـ يو.بي.آي: اعترض موظفون في البريد 
بالعاصمة اإليطالية روما أمس األول مغلفات حتتوي 
على رصاصات وتهديدات تتعلق بخطة التقشــــف 
احلكومية اجلديدة وكانت موجهة إلى رئيس احلكومة 
ماريو مونتي وسلفه برلسكوني. وذكرت وكالة األنباء 
اإليطالية )أنسا( ان عشرة مغلفات كانت موجهة إلى 
مونتي وبرلسكوني ورؤساء حترير كبرى الصحف 
اإليطالية وتضمنت رسائل تهديد موقعة من »حركة 
البروليتاريا املسلحة« وهي مجموعة يسارية مسلحة 
غير معروفة كثيرا، وكتب في إحدى الرسائل »أعيدوا 

النظر في امليزانية أو ستدفعون الثمن«. وكان قد 
عثر أمس األول على طرد مفخخ في مكتب لوكالة 
خدمات الضرائب في العاصمة اإليطالية روما بعد 
9 أيام على انفجار طرد مماثل في املقر الرئيســــي 
لوكالة الضرائب في روما وجرح مديره. وســــبق 
أن تلقت وزيرة العدل باوال سفيرينو وعمدة روما 
جاني اليمانو قبل أيام ظرفا بداخلة رسالة تهديد 
بالقتل ورصاصة. وأعلنت جماعة »البروليتاريون 
املسلحون من أجل الشيوعية« اليسارية املتشددة 

مسؤوليتها عن الرسالتني.

واشنطنـ  رويترز: قالت وزارة الدفاع األميركية 
)الپنتاغون( ان سلطنة عمان بصدد شراء دفعة 
جديدة تضم 12 طائرة اف 16 املقاتلة املتعددة املهام 
وهي من احدث الطرز التي تنتجها شركة لوكهيد 
مارتن. وتصل قيمــــة الصفقة اجلديدة الى 600 
مليون دوالر وهي اضافة الى االسطول العماني 

الذي يضم بالفعل 12 طائرة اف 16 سي/دي.
وقالت »الپنتاغون« عن العقود ان انتاج الطراز 
احلديث من طائرات اف 16 ســــي/دي التي حتمل 
اسم »بلوك 50« سيستكمل في نوفمبر من عام 
2016. وقالت الورا سيبيرت املتحدثة باسم لوكهيد 
مارتن: بهذه الصفقة تزيد اف 16 من مشترياتها 

املنظورة الى 54 طائرة خلمس عشرة دولة.
وفي الشــــهر املاضي عرضت ادارة الرئيس 
األميركي باراك اوبامــــا ان تبيع لدولة االمارات 
العربية املتحدة 600 قنبلة »خارقة للتحصينات« 
وذخائر اخرى لردع ما تصفه واشنطن باملخاطر 
االقليمية، وتقع االمارات ايضا في مواجهة ايران 

ويفصل بينهما اخلليج.
وقالــــت »الپنتاغــــون« في مذكــــرة ألعضاء 
الكونغرس بتاريــــخ 30 نوفمبر ان هذا االتفاق 
وقيمته تقدر بنحو 304 ماليني دوالر ســــيعزز 
قدرة االمارات على مواجهــــة املخاطر االقليمية 

الراهنة واملستقبلية.

جاكرتــــا ـ أ.ش.أ: أكد الرئيس اإلندونيســــي 
سوســــيلو بامبــــاجن يودويونــــو ان احلــــزب 
الدميوقراطي احلاكم في إندونيســــيا ليس لديه 
نية لترشيح السيدة اني يوديونو )زوجة الرئيس( 

في االنتخابات الرئاسية القادمة في 2014.
وقال بامباجن خالل اجتماع حزبي امس األول 
ان احلزب لم يتمكن بعد من حتديد اسم مرشحه 
لالنتخابات الرئاســــية، غير انه اعلن عن وجود 

مشــــاورات واتصاالت جترى باحلزب لتسمية 
املرشح. كان حزب »التفويض« الوطني اإلندونيسي 
قد رشح مؤخرا حتا راجاسا الذي يشغل حاليا 
منصب الوزير املنسق للشؤون االقتصادية الذي 
تربطه بالرئيس االندونيسي عالقة نسب ومصاهرة 
السيدة  الرئاســــية بجانب  خلوض االنتخابات 
ميجاوتي سوكارنو الرئيسة السابقة إلندونيسيا 

والتي يرشحها احلزب الدميوقراطي النضالي.

لندنـ  رويترز: أبلغ جيسي جاكسون الناشط 
األميركــــي املخضرم في مجــــال احلقوق املدنية 
املئات من احملتجني في وســــط لندن ان البنوك 
العاملية حتتاج إلصالح جاد. وفي أحدث نشاط 
من األنشطة التي تهدف لدعم حركة )احتلوا( التي 
أقامت مخيمات في العديد من املدن في دول غربية 
حتدث جاكســــون )70 عاما) بحماس أمام نحو 
200 محتج خارج كاتدرائية سان بول عن الفقر 
والرأسمالية والتشرد. وقال جاكسون نريد سياسة 
جديدة للبنوك.. لقد فقدنا الضوابط والتوازنات 

في النظام. »الناس غير راضني عن التدخل النقاذ 
البنوك وحصول املصرفيني على مكافآت بينما 
توجد مستويات عالية من البطالة«. وأضاف قائال 
»قضية احتلوا هي قضية أخالقية.. روح عاملية. 
إنها قضية عادلة وال ينبغي طردهم بل االستماع 
إليهم«. وقال جاكســــون »احلركة موجودة في 

نيويورك وشيكاغو وفي أنحاء أميركا.
لكن روح احلركة هي التصدي لعدم املساواة 
والفوارق الكبيرة في الدخل وتركيز الثروة والفقر 

حول العالم«.

موسكو ـ أ.ش.أ: قال رئيس الوزراء الروسي 
فالدميير بوتني إن االحتجاجات في روسيا مقبولة 

بشرط أن تكون في إطار القانون والنظام.
وأوعــــز بوتني طبقــــا لراديو هيئــــة اإلذاعة 
البريطانية )بي بي سي( أمس األول، املرشح األبرز 
في االنتخابات الرئاسية املقبلة في روسيا، بتركيب 
كاميرات مراقبة تنقل مباشرة عبر االنترنت في 

مراكز االقتراع بروسيا والبالغ عددها 90 ألفا.
ويــــرى مراقبــــون أن ايعاز بوتــــني بتركيب 
الكاميرات ملراقبة االنتخابات الرئاسية املنتظر 
إجراؤها في مــــارس املقبل تهدف إلى امتصاص 

السخط الواســــع من اتهامات بتزوير وتزييف 
االنتخابات البرملانية األخيرة، وهي السبب في 
االحتجاجات الضخمة التي شــــهدتها موســــكو 
ومدن روسية أخرى. يشار إلى أن بوتني يواجه 
حملة غير مسبوقة من االنتقادات بسبب نتائج 
االنتخابات البرملانية التي أجريت في 4 ديسمبر 
اجلاري، حيث خرج عشرات اآلالف من املواطنني 
الروس إلى الشــــوارع في كل أنحاء روسيا يوم 
السبت املاضي إلدانة ما وصفوه بعملية تزوير 
لصالح حزب »روسيا املتحدة« واملطالبة بإعادة 

االنتخابات.

الدولية بتهمة ارتكاب انتهاكات 
فاضحة حلقوق اإلنسان وجرائم 
ضد اإلنسانية من جانب علي 
خامنئي«، ولم توقع إيران على 
معاهــــدة روما التي تأسســــت 
مبوجبهــــا احملكمــــة اجلنائية 

الدولية.
وال تســــتطيع هذه احملكمة 
توجيه تهمة ألي شخص إذا لم 
ترتكب هذه اجلرائم على أراضي 
دولة موقعــــة على املعاهدة أو 

ابن الشاه محمد رضا بهلوي
يدعو األمم املتحدة إلى محاكمة خامنئي

ان يحمل من جنسية بلد موقع 
عليها، إال انــــه من املمكن فتح 
املدعي العام حتقيقا بطلب من 
بلد عضو أو مببادرة منه، كما 
ميكن ملجلس األمن الدولي تكليف 

املدعي العام بالتحقيق.

باريــــس ـ أ.ف.پ: دعا ابن 
الشاه محمد رضا بهلوي وهو 
آخر شاه حكم إيران وأطاحت 
به الثورة اإلسالمية أمس األول 
مجلس األمن الدولي إلى اللجوء 
للمحكمــــة اجلنائيــــة الدولية 
ملالحقة املرشد األعلى للثورة آية 
اهلل علي خامنئي بتهمة ارتكاب 

جرائم ضد اإلنسانية.
وأوضح بهلوي خالل مؤمتر 
صحافي فــــي باريس انه »قرر 
اتخاذ مبادرة شــــخصية برفع 
دعوى ضد الشخص املسؤول عن 
كل »انتهاكات حقوق اإلنسان« 
أي علي خامنئي« وانه في طور 
اجناز رسالة وملف يجمعان آالف 
الشهادات التي يستعد إلرسالها 
إلى البلدان األعضاء في مجلس 

األمن الدولي.
الوثيقة  وقال »نص هــــذه 
وامللخص سيسلمان إلى مجلس 
األمن الدولي بشــــكل ميكن من 
متابعة هذه اخلطوة للمطالبة 
السيد علي خامنئيبدعوى عبر احملكمة اجلنائية  محمد رضا بهلوي

طهران تنفي أنباء عن نيتها إنشاء موقع نووي جديد

روسيا تعلن إحباط محاولة تهريب مواد مشعة إلى إيران

»أيوا« تشهد مناظرة ساخنة بني املرشحني اجلمهوريني 
احملتملني للرئاسة: ال لغينغريتش

بالرغم من التهديدات.. مازال الغضب سائدًا في ووكان بالصني

العراق يتسلم آخر قاعدة واملطلك: انسحاب القوات األميركية هروب

ڤيديو لرئيسة وزراء أوكرانيا السابقة على السرير
 في السجن يثير عاصفة سياسية

كييڤ ـ وكاالت: هبت عاصفة سياسية في 
أوكرانيا امس األول بشأن تسجيل ڤيديو يظهر 

زعيمة املعارضة املسجونة يوليا تيموشينكو 
حتتج بغضب على تصويرها رغم إرادتها وهي 

ممددة على سريرها داخل السجن.
ومقطع الڤيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم 
عبر مواقع التواصل االجتماعي بعد ان أذاعته 
قناة تلفزيونية أوكرانية يظهر رئيسة الوزراء 

السابقة وهي تشيح بيديها في غضب الى رجل 
في الغرفة داخل اجلناح الطبي بالسجن.

ووصف سيرهي فالسينكو املستشار القانوني 
لتيموشينكو عملية التصوير بأنها من أفعال 

»احليوانات«. ومقطع الڤيديو هو احد تسجيلني 

أذيعا على التلفزيون فيما يبدو بغرض إظهار 
ان تيموشينكو تلقى معاملة حسنة وتعيش في 

ظروف مشابهة لإلقامة في فندق جيد.
الى ذلك، كشف استطالع للرأي نشرت نتائجه 

في كييف امس االول النقاب عن ان 40% من 
الشعب االوكراني يرغبون في دخول بالدهم الى 

عضوية االحتاد األوروبي. وذكرت وكالة أنباء 
انترفاكس الروسية ان االستطالع الذي أجرته 

مؤسسة مبادرة كوريتشيف الدميوقراطية 
كشف ايضا عن ان 9.32% من الذين شملهم 

االستطالع ال يرغبون في انضمام بالدهم الى 
االحتاد األوروبي بينما أعرب 1.21% عن اعتقادهم 

بصعوبة اتخاذ قرار في هذا الصدد.

ســــو ســــيتي ـ رويترز: شن 
مرشحون جمهوريون محتملون 
للرئاسة األميركية هجوما عنيفا 
على منافسهم نيوت غينغريتش 
في محاولة لوقــــف تقدمه وذلك 
في آخر مناظرة تشــــهدها والية 
ايوا التــــي ينطلق منها موســــم 
االنتخابــــات األميركية عام 2012. 
ويخــــوض غينغريتش ســــباقا 
متقاربا مع منافســــيه رون بول 
وميت رومني في ايوا قبل اقل من 
3 اسابيع من اختيار اجلمهوريني 

في الوالية مرشحهم الرئاسي في 
الثالث من يناير. ويصعب التكهن 
بالفائز في هــــذه املرحلة. وخالل 
املناظرة التي جرت امس األول لم 
يكن خصم غينغريتش الرئيسي 
رومنــــي احلاكم الســــابق لوالية 
ماساتشوستس كما هو متوقع بل 
ميشيل باتشمان عضو الكونغرس 
التي فازت بفارق  عن مينيسوتا 
ضئيل في انتخابات اجلمهوريني في 
ايوا في اغسطس وتريد ان حتقق 
نصرا مفاجئا في الوالية كمرشحة 

جمهوريــــة محتملــــة النتخابات 
الرئاسة األميركية لتخوض سباق 
عام 2012 أمام الرئيس الدميوقراطي 
باراك أوباما. وحاولت باتشــــمان 
وهي من مؤيدي حركة حزب الشاي 
مرارا خالل املناظرة إثارة الشكوك 
حول مبادئ غينغريتش احملافظة 
وحتدثت عن قبوله أمواال بلغت 1.6 
مليون دوالر من شركة فريدي ماك 
عمالق شركات الرهن العقاري التي 
في قلب أزمة اإلسكان األميركية.

وقالت باتشــــمان »ال نريد ان 

يكون مرشحنا للحزب اجلمهوري 
شخصا مازال يساند فريدي ماك 
وفاني ماي. مثل تلك )الشركات( 

يجب ان تغلق ال ان تدعم«.
كما ثار خالل املناظرة جدل حول 
تاريخ غينغريتش التشريعي وما 
اذا كان قد أيد اإلجهاض في فترة 

متقدمة من احلمل.
وأظهــــر مســــح أجــــراه مركز 
العامة في  السياســــية  استطالع 
والية ايوا هذا األســــبوع تراجع 
نســــبة التأييد لغينغريتش عدة 

نقاط مئوية لكنــــه مازال متقدما 
تقدما طفيفا على بول بفارق %22 
الى 21% بينما بلغت نسبة التأييد 

لرومني 16 % وباتشمان 11 %.
كما أظهر هذا األســــبوع مسح 
لرويترزـ  ايبسوس على مستوى 
البــــالد تقــــدم غينغريتش على 
منافســــيه بفارق 10 نقاط، لكنه 
توقــــع أن يكون أداؤه أســــوأ من 
رومني أمــــام أوباما في انتخابات 
الرئاســــة التي جتري في نوفمبر 

من العام املقبل.

ووكانـ  أ.ف.پ: طلبت السلطات 
في جنوب الصني تســــليمها قادة 
املناهضة الســــتمالك  االنتفاضة 
أراضــــي قريــــة بكاملهــــا، حيث 
نظمت امس مراسم إلحياء ذكرى 
متظاهر توفي فــــي أثناء اعتقاله 
وعزت السلطات وفاته الى فشل 
الرقابة  القلب. وبالرغــــم من  في 
تابعت مواقع مدونات محلية بدقة 
انتفاضة القرية الساحلية الصينية 
التي باتت رمزا للنضال ضد فساد 

السلطة احمللية.
وحتاصــــر قــــوى األمــــن منذ 

أكثر من أســــبوع القرية الواقعة 
في إقليم غواندونغ، حيث مازال 
غضب الســــكان الـ 13 ألفا عارما 
بعد ان جنحوا في دفع املسؤولني 

الشيوعيني احملليني الى الفرار.
ومنذ مطلع األســــبوع يتجمع 
القرويني يوميــــا للمطالبة  آالف 
بتعويضات بعد استمالك األراضي 
الذي اعتبروه غير مشروع وهي 
قضية تثير الكثير من االضطرابات 

االجتماعية في الصني.
كما يريد احملتجون تسلم جثة 
قائدهم تشــــو جينبو الذي توفي 

في أثناء احتجازه والذي ترفض 
السلطات تسليمهم إياها مادامت 

حركة االحتجاج مستمرة.
وحتولت قرية ووكان شوكة 
في خاصرة احلزب الشيوعي في 
غواندونغ وهو إقليم مزدهر يقع 
على مشارف هونغ كونغ ويعتبر 
واجهة للنجاح االقتصادي الصيني 
الباهــــر. وصرح وو زيلي رئيس 
بلدية القرية القريبة من شانوي 
ان »احلكومــــة مصممة على قمع 
الذين ارتكبــــوا جرمية حتريض 
القرويــــني على الشــــغب وتدمير 

املمتلكات واملعدات العامة وعرقلة 
عمل اإلدارة«، على ما نقلت وكالة 

أخبار الصني شبه الرسمية.
وتابع وو »اذا سلموا أنفسهم فقد 

تبدي احلكومة بعض الرحمة«.
الى ذلك، تعرض مبنى القنصلية 
الصينيــــة في لــــوس أجنيليس 
إلطالق نار امــــس األول على يد 
شــــخص قال رجل أمن انه محتج 
فيما قالت الشرطة إنه مت اعتقال 

مشتبه به.
والتزال التفاصيل غير واضحة 
إال ان جورجي بايك املتحدث باسم 

الشرطة قال إن عدة أعيرة أطلقت 
على املبنى خالل احلادث الذي وقع 

عصر امس.
وقال سيبريانو جوتيريز )53 
عاما( وهو ضابط أمن بالقنصلية 
إنه كان في نوبــــة عمله لكن في 
املبنى عندما ســــمع دوي  خارج 
األعيــــرة النارية وظــــن في بادئ 

األمر انها ألعاب نارية.
وقال جوتيريز للصحافيني في 
موقع احلادث »ثم ظهرت احلقيقة. 
كان هناك عيار ناري موجها نحوي.. 

لذا فقط انبطحت أرضا«.

بغداد ـ وكاالت: تسلم العراق 
امس آخر قاعدة من القوات األميركية 
في مدينة الناصرية جنوب البالد، 
بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس 

برس في املكان.
الوزراء  ووقع ممثل رئيــــس 
العراقي في تسلم القواعد العسكرية 
حسني األسدي، مع املمثل عن اجليش 
االميركــــي الكولونيل ريتشــــارد 
كايزر، على اوراق تسليم قاعدة 
اإلمام علي اجلوية في الناصرية 

)305 كلم جنوب بغداد(.
التوقيع  وقال األســــدي عقب 

داخل القاعة الضخمة التي تزينها 
االعالم العراقية واالميركية »نعلن 
وبكل فخر للشعب العراقي تسلم 

آخر قاعدة للجيش األميركي«.
واضاف »اليوم نطوي الصفحة 

األخيرة لالحتالل«.
وتقع القاعدة العســــكرية في 

جنوب غرب الناصرية.
ويشير مسؤولون عسكريون 
اميركيــــون الى ان حوالي 15 الف 
جندي كانوا يتواجدون فيها عام 
2007 وانها تعرضت الى 4 هجمات 
خالل األشهر الستة االخيرة من دون 

ان يؤدي ذلك الى وقوع ضحايا.
ويشكل تسليم القاعدة القريبة 
من مدينة اور مسقط رأس النبي 
ابراهيــــم گ على مــــا ورد في 
اإلجنيــــل، خطوة أساســــية نحو 
حتقيق االنسحاب الكامل من البالد، 
وهي عملية يفترض ان تكتمل قبل 

نهاية العام احلالي.
وسلمت القوات األميركية الى 
نظيرتهــــا العراقيــــة 505 قواعد 
عســــكرية، وهــــو العــــدد الكامل 
للقواعد التي سبق ان تواجد فيها 

االميركيون.

من جانبه، قــــال نائب رئيس 
الوزراء العراقي صالح املطلك إنه 
كان على الواليات املتحدة أن تنفذ 
انسحابا مسؤوال من العراق، مشيرا 
إلى أن انسحاب القوات األميركية 
في الوقــــت احلالي بهذه الطريقة 

هو مبنزلة هروب.
فــــي تصريح  وحــــذر املطلك 
لراديو »سوا« األميركي، من بوادر 
اندالع حرب أهلية في العراق بعد 
االنسحاب األميركي، الفتا إلى أن 
هناك احتمــــاالت تتعلق بتجزئة 
أنهى  التي  الطريقة  البالد بسبب 

بها األميركيون وجودهم.
وجدد املطلــــك اتهامه لرئيس 
الــــوزراء العراقي نــــوري املالكي 
باحتكار الصالحيات األمنية رغم 
محاوالت قائمة العراقية أن يكون 

لها دور في اجلانب األمني.
وأضاف أنه لم يكن ضمن الوفد 
الذي رافق املالكي إلى واشــــنطن 
خالل زيارته األخيرة، موضحا أن 
املالكي رفض أخذ أي مسؤول من 
قائمة العراقية رغم مشاركة قياديني 
في القائمة في اجتماعات الوفود 

األميركية الزائرة إلى العراق.

عواصمـ  وكاالت: أعلنت روسيا 
امــــس إحبــــاط محاولــــة تهريب 
مواد مشــــعة إلى إيران في مطار 
»شيرمييتوفو« الدولي في موسكو. 
ونقلت قناة »روســــيا اليوم« عن 
املكتب الصحافي لهيئة اجلمارك 
الفيدراليــــة ان موظفي اجلمارك 
الــــروس أحبطوا أمــــس محاولة 
تهريب النظير املشع »الصوديوم 

ع22« من روسيا إلى إيران.
وأوضح بالغ هيئة اجلمارك انه 
»صدر حتذير عن منظومة الرقابة 
»يانتار« في مطار »شيرمييتوفو« 
أثناء عملية تفتيش جمركي لطائرة 
ركاب متجهــــة من موســــكو إلى 
طهران«، وبنتيجة تفتيش أمتعة 
أحــــد الركاب عثر علــــى 18 لوحا 
معدنيا صناعيا مغلفا في حاويات 

معدنية كل واحدة على حدة.
وأظهر الفحص اإلشعاعي األولي 
ان هذه األلواح املعدنية التي عثر 
عليها هي النظير املشع »الصوديوم 
22« احملضــــر صناعيا وال ميكن 
احلصول عليه إال بواســــطة عمل 

مفاعل نووي«.
الوقت  فــــي  املواد  وأرســــلت 
العامة في  النيابــــة  إلى  احلاضر 
موسكو لتقييم مدى تنفيذ القوانني 

اخلاصة بالنقل اجلوي واملائي.
ويســــتخدم النظيــــر املشــــع 
»الصوديوم 22« مبختلف االغراض 

العلمية مبا في ذلك الطبية.
الــــى ذلــــك، ذكــــرت صحيفة 
»نيويورك تاميــــز« األميركية أن 

تشــــريعات لفرض عقوبات على 
صادرات النفــــط اإليرانية والتي 
ســــتؤثر بشكل كبير على اليابان 
الغرب،  وكوريا اجلنوبية حلفاء 
حيث انهم يعتمدون بشكل كبير 
على النفط اإليراني مما جعل طوكيو 
وسول تطالبان باعفائهما من هذا 
القانون. فــــي املقابل، نفت ايران 
الليلة قبل املاضية انباء صحافية 
حتدثت عن نية طهران انشاء موقع 
نووي جديد في البالد وفق ما ذكرته 

وكالة االنباء االيرانية.
ولم تذكر الوكالة اي تفصيالت 
اخرى غير انها قالت ان تصريحات 
احد نواب مجلس الشورى االسالمي 
والتــــي نقلتهــــا وكاالت االنبــــاء 
انشــــاء موقع نووي  بخصوص 

جديد في البالد ال صحة لها.
البرملان االيراني  وكان عضو 
افاز حيدربور قال حملطة تلفزيون 
»برس.تي.ڤي« االيرانية ان ايران 
شــــرعت في بناء منشــــأة نووية 
جديدة في مدينة شهريزا مبحافظة 
اصفهان وســــتكون جاهزة خالل 

ثالثة اعوام.
في سياق آخر، كشفت عضو 
القومي والسياســــة  جلنة االمن 
الشــــورى  اخلارجية في مجلس 
االيراني زهرة الهيان النقاب عن 
ان مكتب ملكة بريطانيا اليزابيث 
الثانية اجــــرت اتصاال هاتفيا مع 
بعض املسؤولني االيرانيني من اجل 
اعادة النظر في قطع العالقات مع 

بريطانيا.

جترمي حول اجلوانب املريبة في 
البرنامج النووي اإليراني.

وأشــــارت الصحيفــــة إلى ان 
إسقاط طائرة التجسس األميركية 
داخل األراضي اإليرانية واستيالء 
السلطات اإليرانية عليها ورفضهم 
االســــتجابة ملطالــــب احلكومــــة 
األميركية لردها خشية من تعرف 
إيران على أسرارها هو أحد اجلوانب 
التي تشير إلى تنامي قلق اإلدارة 
األميركية مــــن البرنامج النووي 
اإليراني. وأحملــــت الصحيفة إلى 
محاوالت أميركا ودول الغرب إصدار 

عمليات االستخبارات األميركية 
اخلفيــــة املتزايدة، التي من بينها 
طائرة التجســــس األميركية التي 
ســــقطت في أيدي إيران، يعكس 
مدى الشــــكوك التي لدى الغرب 
مــــن أن اجليش  وفي إســــرائيل 
اإليراني يعمل بشكل سري على 
إنتاج أســــلحة نووية على الرغم 

من النفي االيراني.
وأوضحت الصحيفة امس على 
موقعها االلكتروني أن القلق تزايد 
خالل الشــــهر املاضي مع إصدار 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقرير 
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