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وا�سنطن / الوكالت 
يف  �سابق  كبري  م�س�ؤول  تعيني  بلري  دني�س  ال�طنية  اال�ستخبارات  مدير  اعلن 
وكالة اال�ستخبارات املركزية )�سي اآي ايه( رئي�سا للجنة م�ستقلة مهمتها التحقيق 
يف اخفاقات اال�ستخبارات االمريكية بعد حماولة تفجري طائرة "ن�رث وي�ست" 
النيجريي  املطلب  فاروق عبد  دفع عمر  "ف�رت ه�د". يف وقت  قاعدة  وجمزرة 
املتهم مبحاولة تفجري طائرة امريكية اثناء رحلة بني ام�سرتدام وديرتويت ي�م 
عيد امليالد، برباءته . وقال بلري يف بيان �سادر عن مكتبه ان املدير ال�سابق باالنابة 
�سيدير  ماكالخلني  ج�ن  ايه(  اآي  )�سي  االمريكية  املركزية  اال�ستخبارات  ل�كالة 
حتقيق  اج��راء  مهمتها  الق�مي  االم��ن  جم��ال  يف  اخل��رباء  من  �سغرية  جمم�عة 
اقرتاحات  "�ستقدم  املجم�عة  هذه  ان  البيان  وا�ساف  احلادثني.  يف  "دقيق" 

ملعاجلة االخفاقات املحتملة( التي ك�سفتها هاتان احلادثتان".
ولفت بلري يف بيانه اىل ان "ج�ن ماكالخلني يتمتع بكفاءة عالية الدارة حتقيق 

م�ستقل يف هذا املجال ولتقدمي ت��سيات �سادقة وبناءة".
وا�ساف ان ادارته "طلبت درا�سة دقيقة لت�سل�سل ال�قائع التي ادت اىل احلادثني 
وتقدمي مقرتحات ملعاجلة ال�سعف الذي قد تك�ن انظمة اال�ستخبارات واالجراءات 
حتقيق  الدارة  الالزمة  بال�سفات  "يتمتع  ماكالخلني  ان  واو�سح  منه".  تعاين 

م�ستقل يف هذا املجال وتقدمي ت�جيهات بناءة لتح�سني ادائنا يف امل�ستقبل".
ويف ي�م عيد امليالد حاول النيجريي عمر فاروق عبد املطلب تفجري عب�ة نا�سفة 
"ن�رث وي�ست ايرالينز"  الداخلية عندما كانت رحلة  كان قد خباأها يف مالب�سه 

ت�ستعد للهب�ط يف مطار ديرتويت )�سمال ال�اليات املتحدة( اآتية من ام�سرتدام.

اال انه اخفق يف ا�سعال املتفجرات و�سيطر عليه بع�س الركاب اىل ان ت�ىل افراد 
الطاقم امره. ودفعت اخفاقات اجهزة اال�ستخبارات االمريكية، ال �سيما ان والد 
باراك  الرئي�س االمريكي  ابنه،  بت�سدد  االجهزة  قد اخطر هذه  كان  الهج�م  منفذ 

اوباما اىل ا�سدار اوامره باجراء عملية ا�سالح وا�سعة النطاق لهذه االجهزة.
كما وجهت انتقادات اىل اال�ستخبارات االمريكية يف حادثة اطالق النار يف قاعدة 
االمريكي  امليج�ر  بتنفيذها  واملتهم  الع�سكرية،  جن�ب(  )تك�سا�س،  ه�ت  ف�رت 
 13 الثاين  ت�سرين   5 يف  �سحيتها  راح  والتي  ح�سن  ن�سال  فل�سطيني  ا�سل  من 

قتيال و42 جريحا.
تفجري  مبحاولة  املتهم  النيجريي  املطلب  عبد  ف��اروق  عمر  دفع  اخ��رى  جهة  من 
برباءته  امليالد،  عيد  ي�م  وديرتويت  ام�سرتدام  بني  رحلة  اثناء  امريكية  طائرة 

للمرة االوىل اجلمعة امام الق�ساء االمريكي و�سط اجراءات امنية م�سددة.
وحتدث عمر فاروق )23 عاما( بهدوء اجلمعة لي�ؤكد ا�سمه وتهجئته و�سنه. وقال 
ال�ساب النيجريي انه يفهم التهم ال�ست امل�جهة اليه، امام القا�سي الفدرايل يف 

ديرتويت )مي�سيغن، �سمال( برنارد فرايدمن.
من  برباءته  يدفع  ان��ه  �سيفر  مرييام  املحكمة  قبل  من  املعينة  حماميته  واك��دت 
االتهامات ال�ستة امل�جهة اليه مبا فيها حماولة قتل ح�اىل 290 �سخ�سا على منت 
طائرة وحماولة ا�ستخدام �سالح للدمار ال�سامل. ويف حال ادانته ميكن ان يحكم 
برباءته".  الدفع  م�كلي  يريد  "حاليا  �سيفر  وقالت  احلياة.  مدى  بال�سجن  عليه 
ابقائه معتقال"،  "اتفقنا -- وح�سلنا على م�افقة م�كلنا -- على  ا�سافت  لكنها 

م��سحة انها ال تطلب االفراج غري امل�سروط عن م�كلها.

�جلي�ش �لهندي يف ك�شمري ... )�أ. ف. ب(

اال�ستخبارات االمريكية ت�سكل جلنة م�ستقلة 
للتحقيق ب�ساأن " طائرة عيد امليالد " 

النيجريي يدفع برباءته 

وزارة العمل وال�س�ؤون االجتماعية 
دائرة العمل والتدريب املهني 

اعالن مناق�سة رقم ) ( ل�سنة 2009 
  اإن�ساء �سياج مركز التدريب املهني العراقي – الكوري 

تعلن وزارة العمل وال�س�ؤون االجتماعية / دائرة العمل والتدريب املهني عن وج�د مناق�سة ان�ساء �سياج مركز التدريب 
املهني العراقي الك�ري ، فعلى ال�سركات احلك�مية واالأهلية االإن�سائية ذات الت�سنيف الدرجة العا�سرة فما ف�ق مراجعة  
مقر الدائرة يف ال�زيرية قرب اجلامعة امل�ستن�سرية للح�س�ل على وثائق املناق�سة لقاء مبلغ قدره )50،000(  خم�س�ن 

الف دينار غري قابل للرد . 
ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق خمت�م يت�سمن العر�س الفني وجداول الكميات  امل�سعرة وامل�ستم�سكات وتك�ن اال�سعار 
املقدمة بالدينار العراقي رقما وكتابة وبخط وا�سح خاٍل من احلك وال�سطب وجميع االوراق تك�ن خمت�مة بختم ال�سركة 
لقب�ل  اآخر م�عد  بان  علما  ال���زارة  دي�ان  العطاءات يف  داخل �سندوق  الظرف  العمل ويتم و�سع  بيان مدة اجناز  مع 
العطاءات ه� ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرا من ي�م االثنني امل�سادف 2010/2/1  و�سيهمل العطاء غري امل�ست�يف لل�سروط 
ويتحمل من تر�س� عليه املناق�سة اج�ر االعالن و�سيتم عقد م�ؤمتر لالإجابة على ا�ستف�سارات امل�ساركني ي�م االثنني امل�سادف 

2010/1/25 ويجب ح�س�ر خم�لني اثناء فتح العطاءات علما ان الدائرة غري ملزمة بقب�ل اوطاأ العطاءات . 
امل�ستم�سكات املطل�بة 

1.    ه�ية ت�سنيف املقاولني من الدرجة العا�سرة فما ف�ق نافذة املفع�ل . 
2.  تقدم تاأمينات اولية بن�سبة )1%( من مبلغ العطاء ترفع اىل )5%( عند االإحالة وعلى �سكل خطاب �سمان اأو �سك م�سدق 

�سادر من م�سرف عراقي معتمد معن�ن اىل دائرة العمل والتدريب املهني وال يقبل ال�سك لعادي . 
3.    تقدم براءة ذمة من الهيئة العامة لل�سرائب نافذة ل�سنة 2009 . 

4.    و�سل �سراء م�ستندات املناق�سة . 
5.    �سهادة تا�سي�س ال�سركة واجازة ممار�سة املهنة . 

6.    تثبيت عن�ان ال�سركة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوين . 
7.  قائمة باالأعمال املماثلة م�ؤيدة من اجلهة امل�ستفيدة مع ال�سرية الذاتية تت�سمن ا�سماء املالك الهند�سي والفني واالإداري 

واالآليات العائدة لل�سركة او اي م�اد اخرى . 
املدير العام8.    مدة نفاذ العطاء ال تقل عن ثالثة ا�سهر . 

كابول / رويرتز
ال�سبت  ام�س  للربملان  كرزاي  حامد  االفغاين  الرئي�س  قدم 
قائمة جديدة ت�سم مر�سحني ل�زارات يف احلك�مة بعدما 
يف  املا�سي  اال�سب�ع  الربملان  رف�سهم  مر�سحا   17 ح��ذف 
م�س�ؤول  اعلن  فيما  للن�اب.  لرغبة  يبدو  ما  على  ا�ستجابة 
افغاين ان �س�اريخ اطلقت على مبنى يجري ترميمه لي�سم 

القن�سلية االمريكية يف مدينة هراة )غرب اأفغان�ستان(.
رف�سهم  ال��ذي��ن  املر�سحني  اأ���س��م��اء  ك��ل  ك���رزاي  وا�ستبعد 
الربملان مما قد ميهد الطريق اأمام الت��سل التفاق مع ن�اب 
قائمته  ثلثي  من  اأك��ر  برف�س  املا�سي  اال�سب�ع  ف��اج��اأوه 
االوىل التي كانت ت�سم 24 ا�سما. لكن ال يزال من�سبا وزير 
املياه والطاقة ووزير االت�ساالت �ساغرين مما قد يعني اأن 
الرئي�س رمبا ال يزال يتمنى جتديد تر�سيح بع�س اال�سماء 
التي �سملتها قائمته االوىل. وكان الق�سر الرئا�سي االفغاين 
قد قال يف وقت �سابق انه قد يعيد تر�سيح بع�س اال�سخا�س 
هذه  خمتلفة  منا�سب  يف  ول��ك��ن  ال��ربمل��ان  رف�سهم  ال��ذي��ن 
امل�ست�سار  بينهم  ا�سما   16 اجلديدة  القائمة  وت�سم  امل��رة. 
من�سب  لت�يل  ر�سح  ال��ذي  ر�س�ل  زمل��اي  ل��ك��رزاي  االمني 
وزير اخلارجية. ومل ت�سمل قائمة ال�سبت القيادي ال�سابق 
اال�سب�ع  ا�سمه  رف�س  كان  الذي  خان  ا�سماعيل  للميلي�سيا 
الن�اب  اأن  على  وا���س��ارة  ل��ك��رزاي  �سربة  اأك���رب  امل��ا���س��ي 

يريدون وقف نف�ذ زعماء امليلي�سيات ال�سابقني.
و�سيتعني على الن�اب ت�جيه ا�سئلة للمر�سحني قبل امكان 
اأ�سب�ع  من  اأك��ر  ا�ستغرقت  عملية  وه��ي  ت�س�يت  اج��راء 

للقائمة اال�سلية التي ت�سمنت 24 ا�سما.
وكان رف�س الربملان الكر من ثلثي القائمة اال�سلية لكرازي 
ان  منذ  افغان�ستان  ي��ق���د  ل��رج��ل  ك��ب��رية  �سيا�سية  �سربة 

اطاحت ق�ات افغانية تدعمها ال�اليات املتحدة بطالبان يف 
2001. ومل يتم الت�سديق اال على �سبعة وزراء فقط وكلهم 
تقريبا ي�سغل�ن منا�سب رئي�سية ومن بينها الدفاع واملالية 
والداخلية والتعليم. وتنفق هذه ال�زارات ق�سطا كبريا من 
امل�ساعدات االجنبية. وقال خليلي اأمام الربملان قبل اأن يقراأ 
الت�سرف  امل�قرين  الربملانيني  زمالئي  من  "اأطلب  القائمة 
ب�سكل م�س�ؤول يف كل القرارات التي يتخذونها. ت�س�يتكم 

مبنح الثقة اأو رف�س القائمة يلقى احرتاما كبريا."
جمل�س  اأم��ام  الربملان  رئي�س  قان�ين  ي�ن�س  حممد  وق��ال 
الن�اب "اذا عملتم ن�بتني واحدة يف ال�سباح واأخرى يف 
القائمة  منح  على  الت�س�يت  من  تتمكن�ا  اأن  يجب  امل�ساء 

الثقة بحل�ل ي�م اخلمي�س."
من جهة اخرى اعلن م�س�ؤول افغاين ان �س�اريخ اطلقت 
يف  االمريكية  القن�سلية  لي�سم  ترميمه  يجري  مبنى  على 
بطابقني دون  ا�سرار  ادى اىل احلاق  )غ��رب(  مدينة هراة 

ان ت�سبب �سحايا.
واكدت ال�سفارة االمريكية يف كاب�ل حادثا وقع يف م�قع 

القن�سلية دون تقدمي اي تفا�سيل على الف�ر.
"ثالثة  ان  هراة  والية  �سرطة  قائد  ياور  الدين  اكرم  وقال 
اثنان  ا�ساب  االمريكية  القن�سلية  على  اطلقت  �س�اريخ 
ال�ساروخ  ي�سب  مل  بينما  والرابع  الثالث  الطابقني  منها 

الرابع املبنى".
ال��ذي وق��ع عند  امل�����س���ؤول االف��غ��اين ان الهج�م  وا���س��اف 

ال�ساعة 21،20 )16،50 تغ( مل ي�قع ا�سابات.
واملبنى الذي ا�سيب كان فندقا �سابقا خم�س جن�م، ا�سرتته 
احلك�مة االمريكية ليك�ن قن�سلية جديدة بعد االنتهاء من 

اعمال التجديد. 

هافانا / اف ب
ك�با  ان  كا�سرتو  راوول  اكدت حك�مة 
جمددا  وطالبت  ارهابيني"  ت��اأوي  "ال 
"ب�سحبها ف�را" من "الالئحة ال�س�داء" 
االره��اب  تدعم  التي  ل��ل��دول  االمريكية 

الدويل.
وك���ان���ت ال�����الي����ات امل��ت��ح��دة ادرج����ت 
و�س�ريا  ايران  مع  ك�با  املا�سي  االحد 
وال�س�دان، الدول التي تتهمها وا�سنطن 
بدعم االرهاب على الئحة ت�سم 14 بلدا 
تفتي�س  لعمليات  م�اطن�ها  �سيخ�سع 
معززة خالل ال�سفر بعد حماولة اعتداء 
على رحلة بني ام�سرتدام وديرتويت يف 

25 كان�ن االول.
جتمعات  ان  الك�بي  التلفزي�ن  وق��ال 
اجلمعة  ن��ظ��م��ت  وال���ع���م���ال  ل���ل���ط���الب 
االمريكي  االج����راء  الدان����ة  ه��اف��ان��ا  يف 
"اجلائر والتع�سفي والذي اتخذ بدافع 
اجلزيرة  وا�سنطن  وتتهم  �سيا�سي". 
"باي�اء" اع�ساء يف منظمة  ال�سي�عية 
التمرد  وحركتي  البا�سك  ال�ستقالل  ايتا 
امريكيني  و"فارين  ال��ك���ل���م��ب��ي��ت��ني 

بع�سهم اع�ساء يف ف�سائل متطرفة".
الك�بية  ال�سحف  ن�سرته  اع��الن  ويف 
العالقات  وزارة  اع���رتف���ت  اجل��م��ع��ة، 
ا�ستقالليني  ب���ان  ال��ك���ب��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
ايتا  منظمة  يف  اع�����س��اء  ال��ب��ا���س��ك  م��ن 
قرن  رب��ع  م��ن  اك��ر  منذ  "م�ج�دون 
ع��ل��ى االرا����س���ي ال��ك���ب��ي��ة ل��ك��ن بطلب 
وخ�س��سا  املعنية"،  احل��ك���م��ات  م��ن 

احلك�مة اال�سبانية.
ي�ستخدم�ا  "مل  ه�����ؤالء  ان  وا���س��اف��ت 
�سد  املنظمة  لهذه  لن�ساطات  ارا�سينا 

ا�سبانيا او اي بلد اآخر".
وتابعت "يف ما يتعلق بالذين فروا من 
ارهابي�ن  يلجاأ  مل  االمريكي،  الق�ساء 
فيها"،  يقيم�ا  ومل  ارا�سينا  اىل  ي�ما 
امريكيني  نا�سطني  وحدهم  ان  م���ؤك��دة 
يف  ح�سل�ا  املدنية  احلق�ق  جم��ال  يف 
املا�سي على "حماية وجل�ء �سيا�سي".

واكد البيان "هناك م�اطن�ن امريكي�ن 
مثل  جنحا  ارت��ك��ب���ا  اي�����س��ا  ك���ب��ا  يف 
تكررت  التي  )العمليات  طائرات  خطف 
ال�سبعينات(  وب��داي��ة  ال�ستينات  يف 
واختاروا  بق�س�ة  وع�قب�ا  وح�كم�ا 

البقاء يف ك�با بعد انتهاء عق�باتهم".
�سملها  ال��ت��ي  االخ���رى  الع�سر  وال����دول 
افغان�ستان  ه���ي  االم����ريك����ي  ال����ق����رار 
ولبنان  والعراق  واجلزائر  ونيجرييا 

وليبيا وباك�ستان واليمن وال�س�مال.
ال��دب��ل���م��ا���س��ي��ة ب��ني ك�با  وال��ع��الق��ات 
وال�اليات املتحدة مقط�عة منذ 1961 
لكن جتري رحالت ج�ية مبا�سرة ي�ميا 
ب���الي��ة فل�ريدا  ه��اف��ان��ا وم��ي��ام��ي  ب��ني 
املنفيني  من  كبرية  جالية  تعي�س  حيث 
االمريكي  ال��رئ��ي�����س  وك���ان  ال��ك���ب��ي��ني. 
ب���اراك اوب��ام��ا رف��ع ال��ع��ام امل��ا���س��ي كل 
االمريكيني  �سفر  على  املفرو�سة  القي�د 
من ا�سل ك�بي اىل بلدهم اال�سلي الذي 

يخ�سع حلظر امريكي منذ 1962.

ك�با تنفي اإي�اءها اإرهابيني 
وتطالب ب�سطبها من "الالئحة 

ال�س�داء" 

كرازي يقدم تر�سيحات جديدة ل�زراء 
يف احلك�مة

روما / اف ب
 عاد الهدوء اىل روزارن� يف كاالبريا 
جن�ب ايطاليا ام�س ال�سبت بعد اعمال 
جريحا   38 �سق�ط  عن  ا�سفرت  عنف 
عندما قام �سكان البلدة التي ت�سم 15 
ح�سبما  اجانب،  مبطاردة  ن�سمة  الف 
ذكرت وكالة االنباء االيطالية )ان�سا(. 
عاد  الهدوء  ان  نف�سه  امل�سدر  وقالت 
على ما يبدو بعد ترحيل ح�اىل 300 
مهاجر اىل مركز ال�ستقبال املهاجرين 
عن  كلم   170 بعد  على  كروت�ين  يف 

حاجزا  ال�سكان  ازال  وقد  روزارن����. 
كان�ا اقام�ه ليال على طريق حملي.

 38 احل�����ادث  ه��ذه  ح�سيلة  وبلغت 
و18  اجنبيا  ع�سرون  بينهم  جريحا 

�سرطيا. 
واندلعت احل�ادث يف روزارن��� بعد 
تظاهرة م�ساء اخلمي�س قام بها مئات 
العمال الزراعيني املهاجرين -- الذين 
 -- املنطقة  يف  �سرا  معظمهم  يعمل 
كان�ا يحتج�ن على اعتداء على عدد 

منهم ببنادق اله�اء امل�سغ�ط.

واحرق املتظاهرون �سيارات وحطم�ا 
واجهات حمال يف روزارن� مما ادى 

اىل اندالع م�اجهات مع ال�سرطة.
وليل  م�ساء  امل�اجهات  وا�ست�ؤنفت 
النهار.  خ���الل  ه����دوء  ب��ع��د  اجل��م��ع��ة 
خطرية  ب��ج��روح  اجنبيان  وا���س��ي��ب 
بينما  الراأ�س  على  ق�سبان  ب�سربات 
اجانب  خم�سة  عمدا  �سيارات  ده�ست 

اآخرين.
وا���س��ي��ب اث��ن��ان اآخ����ران ب��ج��روح يف 

ال�ساق بخرط��س ببنادق �سيد.

كاالبريا ت�سهد هدوءًا بعد اأعمال عنف اأ�سفرت 
عن جرح 38 �سخ�سا 

طهران/ الوكالت 
ام�س   جناد  احمدي  حمم�د  االيراين  الرئي�س  قال   
تثني  لن  الدولية  العق�بات  من  مزيدا  ان  ال�سبت 
للجدل.  املثري  الن�وي  برناجمها  م�ا�سلة  عن  ايران 
فيما ذكر ام�س ال�سبت ان البيت االبي�س يعد عق�بات 
مالية جديدة �سد كيانات و�سخ�سيات ايرانية معظمها 
ا�ستهدفت  التي  القمع  بعمليات  مبا�سرة  عالقة  على 

من�سقني.
واكد الرئي�س املت�سدد ان ايران لن ترتاجع "قيد امنلة" 
امام ال�سغ�ط الدولية ب�جه برناجمها الن�وي الذي 
ا�سلحة  لتط�ير  برناجما  انه يخفي  الغرب يف  ي�ستبه 

فيما تنفي طهران ذلك.
بثه  ايران  جن�ب  يف  خطاب  يف  جناد  احمدي  وقال 
عدة  قرارات  "ا�سدروا  مبا�سرة  احلك�مي  التلفزي�ن 
وفر�س�ا عق�بات على ايران  يعتقدون ان االيرانيني 

�سريكع�ن ب�سبب ذلك لكنهم خمطئ�ن".
ل�قف  ت�سعى  التي  الكربى  الق�ى  خماطبا  وا�ساف 
وتق�دها  اال�سالمية  للدولة  الن�وية  الطم�حات 
تطالب�ن  )لكنكم(  نزاعات  نريد  "ال  املتحدة  ال�اليات 

با�ستمرار با�سياء".
عراقيل  و�سع  بامكانهم  ان  يعتقدوا  اال  "يجب  واكد 
احلك�مة  ان   ... لل�سعب  اوؤكد   ... االيرانيني  امام 
قيد  ترتاجع  ولن  ايران  حق�ق  عن  عزم  بكل  �ستدافع 

فر�س  قرارات  ثالثة  االمن  جمل�س  وا�سدر  امنلة". 
تعليق  رف�سها  ب�سبب  ايران  على  عق�بات  مب�جبها 
املتعلقة  الدولية  املخاوف  حم�ر  التخ�سيب،  عمليات 

بالربنامج الن�وي.
والعملية التي يتم مب�جبها انتاج وق�د ن�وي ميكن 
اي�سا ان ت�ستخدم لت�سنيع الن�اة االن�سطارية لقنبلة 

ذرية.
وامهلت الدول الكربى ايران حتى نهاية 2009 لقب�ل 
غالبية  نقل  مب�جبها  يتم  املتحدة  االمم  برعاية  خطة 
ايران  خارج  اىل  التخ�سيب  املنخف�س  الي�راني�م 

لتح�يله يف رو�سيا وفرن�سا اىل وق�د للمفاعالت.
لكن ايران جتاهلت املهلة مما اثار احلديث جمددا عن 

عق�بات �سد اجلمه�رية اال�سالمية.
القا�سي  مقرتحها  على  جانبها  من  ايران  وا�سرت 
منخف�س  لي�راني�م  مراحل  على  تبادل  بعملية 

التخ�سيب مقابل وق�د ملفاعالتها الن�وية.
من جهة اخرى ذكرت �سحيفة وول �سرتيت ج�رنال 
مالية  عق�بات  يعد  االبي�س  البيت  ان  ال�سبت  ام�س 
جديدة �سد كيانات و�سخ�سيات ايرانية معظمها على 
عالقة مبا�سرة بعمليات القمع التي ا�ستهدفت من�سقني. 
مل  امريكيني  م�س�ؤولني  عن  نقال  ال�سحيفة  وقالت 
اخلزانة  وزارة  يف  اال�سرتاتيجية  خرباء  ان  ت�سمهم 
الث�ري  احلر�س  على  بالفعل  يركزون  االمريكية 

االيراين الذي بات ميثل الق�ة االقت�سادية والع�سكرية 
للمر�سد االعلى اآية الله علي خامئني والرئي�س حمم�د 

احمدي جناد.
من  عدد  و�سع  املا�سية،  القليلة  اال�سابيع  يف  لكن 
حتدث�ا  ممن   -- البارزين  االيرانيني  املن�سقني 
الئحة   -- وا�سنطن  يف  كبرية  ابحاث  مراكز  يف 
اقرتح�ا  الث�ري  باحلر�س  املرتبطة  ال�سركات  من 

ا�ستهدافها بعق�بات.
يف  لالت�ساالت  مزود  اكرب  اال�سماء  الئحة  وت�سمل 
غالبيتها  يف  ايران" اململ�كة  ات�ساالت  "�سركة  ايران 
من احلر�س الث�ري االيراين، و"�سركة املني�م ايران" 

وفقا لل�سحيفة.
االبي�س  للبيت  املتزايد  االهتمام  على  م�ؤ�سر  ويف 
وزيرة  دعت  ايران،  يف  ال�سيا�سية  باال�سطرابات 
خرباء  اربعة  كلينت�ن  هيالري  االمريكية  اخلارجية 
اكادمييني ايرانيني كبار اىل مقر وزارتها حيث ن�ق�س 

احلراك احلايل، بح�سب ال�سحيفة.
ومن امل�سائل التي بحثت، كيفية رد ال�اليات املتحدة 
الت��سل  يف  رغبة  عن  فجاأة  طهران  اعربت  حال  يف 
قالته  ما  ح�سب  الن�وي،  امل��س�ع  يف  ت�س�ية  اىل 
وول �سرتيت. وقالت ال�سحيفة ان كلينت�ن �ساألت عن 
اتفاق بدون ان  ال�اليات املتحدة اىل  احتمال ت��سل 

ت�سر بفر�س املعار�سة.

جناد يقلل من اهمية عق�بات جديدة 
يف امللف الن�وي 


