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اجرت���ه  لل���راأي  ا�ستط���اع  يف  وج���اء 
�سبك���ة "�س���ي ان ان" ومعه���د "اوبينيون 
ري�سريت�ش" ان 51% من الذين ا�ستطلعت 
اآراوؤه���م، اي اق���ل بثاث نقاط م���ن ال�سهر 
اول  حك���م  ا�سل���وب  يوؤيدي���ون  املا�س���ي، 
رئي����ش ا�س���ود للوالي���ات املتح���دة، مقابل 
48% يعتق���دون عك�ش ذلك )بزيادة 4 نقاط 

مئوية(.
وردا على �س���وؤال حول ما اذا كانت ال�سنة 
االوىل م���ن رئا�سة اوباما الت���ي بداأت يف 
20 كان���ون الث���اين 2009 تعت���ر فا�سلة، 
اج���اب 48% انه���م يعتق���دون ذل���ك، مقابل 

47% اعتروها �سنة ناجحة.
بدوره اظهر ا�ستط���اع اآخر للراأي ن�سرته 
الثاث���اء �سبكة التلفزيون االمريكية "�سي 
ب���ي ا����ش" انخفا����ش �سعبي���ة اوبام���ا، اذ 
ق���ال 46% م���ن اال�سخا����ش الذي���ن �سئلوا 
راأيه���م انهم يوؤيدون الطريق���ة التي يحكم 

به���ا الرئي�ش الباد )اق���ل ب4 نقاط مئوية 
كان���ون  يف  اج���ري  با�ستط���اع  مقارن���ة 
االول/دي�سم���ر( مقاب���ل 41% قال���وا انهم 

يعار�سون هذه الطريقة )+2(.
وه���ي امل���رة االوىل الت���ي تنخف����ش فيه���ا 
م���ا دون ال50% يف  �سعبي���ة اوبام���ا اىل 
ه���ذا اال�ستطاع. وكان���ت �سعبيته و�سلت 
اىل 68% يف ني�س���ان 2009. و�سج���ل هذا 
امل�ستقل���ن  ل���دى  خ�سو�س���ا  االنخفا����ش 
الذي���ن ا�سب���ح 42% منه���م فق���ط موؤيدين 

للرئي�ش.
واظهر اال�ستطاعان ان قلة من االمريكين 
توؤي���د الرئي����ش يف طريقة ادارت���ه معركة 
ا�ساح النظام ال�سحي. ففي الوقت الذي 
بات فيه الرملانيون الدميوقراطيون على 
و�س���ك انه���اء التفا�سيل العتم���اد م�سروع 
اوبام���ا ال�ساح النظام ال�سحي، فقد منح 
ا�ستط���اع �سي بي ا����ش الرئي�ش 36% من 
التاأيي���د مقاب���ل 47% يف ت�سري���ن االول/

اكتوبر، وا�ستطاع "�سي ان ان" 40% من 
التاأييد و49% من املعار�سة.

وخيب���ة االم���ل نف�سه���ا كان���ت يف طريق���ة 
عل���ى  االقت�س���ادي  لل�س���اأن  اوبام���ا  ادارة 
الرغم م���ن افتخ���ار الرئي�ش باق���رار خطة 
حتفيز �سخم���ة بقيمة 700 ملي���ار دوالر، 
مل تنج���ح رغم خ���روج الوالي���ات املتحدة 
م���ن االنكما����ش يف انعا����ش �س���وق العمل 
وحت�سن ارقام البطال���ة التي ال تزال عند 

عتبة %10.
وبح�سب ا�ستطاع �سي بي ا�ش فقد بلغت 
ن�سب���ة املوؤيدين لطريق���ة تعامل اوباما مع 
ال�س���اأن االقت�س���ادي 41% مقاب���ل 44% يف 

ا�ستطاع "�سي ان ان".
وكان الرئي�ش االمريك���ي حاول التخفيف 
م���ن وقع االرقام املخيب���ة لامال عن ن�سبة 
بقول���ه  االول  كان���ون  �سه���ر  يف  البطال���ة 
اجلمع���ة ان انتعا����ش �س���وق التوظي���ف ال 
يتم "ابدا م���ن دون عقب���ات"، م�سددا على 

ان الواليات املتحدة خ�سرت خال الف�سل 
االخري من 2009 ع���ددا من الوظائف اقل 
بع�س���ر م���رات مقارن���ة بالف�س���ل االول من 

العام.
ام���ا يف م���ا يتعل���ق بطريق���ة التعام���ل مع 
مل���ف االره���اب وال���ذي واجه في���ه اوباما 
اول امتح���ان ج���دي مع حماول���ة التفجري 
الفا�سل���ة الت���ي تعر�ست لها طائ���رة ركاب 
امريكية يوم عيد املي���اد فقد نال الرئي�ش 
تاأيي���د 50% بح�سب ا�ستط���اع �سي ان ان 

و52% بح�سب ا�ستطاع "�سي بي ا�ش".
غ���ري ان اوبام���ا ن���ال جائ���زة تر�سي���ة يف 
ا�ستط���اع "�س���ي ان ان" متثلت يف اعان 
64% م���ن االمريكي���ن ان رئي�سهم "يتمتع 
بال�سخ�سي���ة وح����ش القي���ادة" الازم���ن 

ملن�سبه.
ان  الثاث���اء  اك���د  االبي����ش  البي���ت  وكان 
الدوؤوب���ة" التي  الدبلوما�سي���ة  "اجله���ود 
يبذله���ا اوبام���ا جعل���ت الوالي���ات املتحدة 

الدولية. ال�ساحة  قوة" على  "اكرث 
وا�س���ارت الرئا�س���ة يف ر�سالة ن�سرت على 
مدون���ة البي���ت االبي����ش، اىل االجنازات 
الت���ي قال���ت ان فري���ق اوبام���ا حققه���ا يف 
املجال الدبلوما�سي، موؤكدة انه "بعد عام 
ا�سبح���ت الواليات املتح���دة اقوى بف�سل 
قي���ادة الرئي����ش  االقت�س���اد العاملي مل يعد 
عل���ى �سف���ري الهاوي���ة. وبداأن���ا بو�سع حد 
للح���رب يف الع���راق يف طريق���ة م�سوؤولة 
وبتوجيه مزيد م���ن االهتمام الفغان�ستان 

وباك�ستان".
واج���ري ا�ستط���اع "�س���ي ان ان" ب���ن 8 
و10 كان���ون الث���اين ع���ر الهات���ف عل���ى 
عين���ة متثيلية م���ن 1021 امريكي���ا بالغا، 
يف ح���ن �سم���ل ا�ستطاع "�س���ي بي ا�ش" 
عين���ة متثيلي���ة م���ن 1216 امريكي���ا بالغا 
واج���ري بن 6 و10 كان���ون الثاين. وبلغ 
 3 اال�ستطاع���ن  كا  هام����ش اخلط���اأ يف 

نقاط مئوية.

يف اخر ا�ستطالع  

االمريكيون منق�سمون ب�ساأن طريقة ادارة اوباما احلكم بعد عام على ت�سنمه مهامه
ظهر االمريكيون منق�سمني 

حول الطريقة التي يحكم بها 
الرئي�س باراك اوباما البالد 

بعد عام على ت�سنمه مهامه، 
وتدنت �سعبية الرئي�س ب�سبب 
ادائه خ�سو�سا يف ملفي النظام 

ال�سحي واالقت�ساد، كما 
اظهر ا�ستطالعان للراأي ن�سرا 

الثالثاء.
واظهر اال�ستطالعان ان 

االمريكيني يرون رئي�سهم 
يتعثـر خ�سو�سا يف ملفي 

النظام ال�سحي واالقت�ساد، 
وانه يخ�سر تاأييد الناخبني 

امل�ستقلني الذين كان 
تاأييدهم حا�سما ال�ستعادة 

الدميوقراطيني للبيت 
االبي�س بعد ثمانية اعوام من 

احلكم اجلمهوري.

هاييتي / الوكاالت
�سرب زل���زال مدمر هايتي ما اأدى لوقوع 
دم���ار وا�سع النطاق، و�س���ط خماوف من 
�سقوط اآالف ال�سحايا بن قتيل وجريح. 
واأف���ادت االأنب���اء الواردة م���ن هايتي باأن 
و�سط العا�سمة بور اأو برن�ش، ُدمر ب�سكل 
كبري، حيث انهار متاما اأو ت�سرر عدد من 
املب���اين ب�سدة من بينه���ا الق�سر الرئا�سي 
ومق���ر بعثة حف���ظ ال�س���ام التابعة لاأمم 

املتحدة والفنادق واملن�ساآت احلكومية.
م���ن  م�ساه���د  ب���اأن  عي���ان  �سه���ود  واأف���اد 
الفو�س���ى اأعقب���ت الزل���زال ال���ذي بلغ���ت 
قوت���ه 7.3 درج���ة مقيا����ش ريخ���ر. وقد 
اأدى انقطاع الت�ساالت الهاتفية االأر�سية 
والنقالة اإىل عرقلة عمليات االإنقاذ، بينما 
ق���ال علماء اإن الدمار الناج���م عن الزلزال 
�سيك���ون كب���ريا نظ���را لق���رب مرك���زه من 

�سطح االأر�ش.
وق���د اأعلن �سف���ري هايت���ي يف املك�سيك ان 

رئي����ش هايت���ي ريني���ه بريف���ال "على قيد 
احلي���اة" اث���ر الزل���زال الكبري ال���ذي دمر 

الق�سر الرئا�سي.
وق���ال املتح���دث با�س���م وزارة اخلارجية 
ان  ك���راويل  فيلي���ب  االأمريكي���ة 
الدبلوما�سي���ن االأمريكي���ن يف ب���ور او 
برن����ش "�ساهدوا العديد م���ن اجلثث يف 
ال�سوراع وعل���ى االر�سف���ة" مو�سحا اأن 
هن���اك العديد من القتل���ى حتت االأنقا�ش.
وا�سار ك���راويل اإىل اأن الواليات املتحدة 

بداأت تنظم م�ساعدتها الطارئة الر�سالها 
اىل هايتي. 

وقال اأحد ال�سكان الذي ا�سطر اىل امل�سي 
عدة كيلومرات للعودة اىل منزله و�سط 
م�ساه���د الذعر ان "و�سط ب���ور او برن�ش 

قد تدمر، انها كارثة حقيقية".
وو�سف موظف ان�ساين الو�سع يف بور 
او برن����ش بان���ه "فو�س���وي" واعرب عن 
خ�سيت���ه من وقوع "االف القتلى"، ح�سب 

م���ا ق���ال م�س���وؤول يف املنظم���ة االأمريكية 
ريلي���ف  "كاثولي���ك  احلكومي���ة  غ���ري 

�سريفي�سيز". 
وم���ن ناحيت���ه، اعل���ن م�س���وؤول يف االمم 
موظف���ي  م���ن  كب���ريا  ع���ددا  ان  املتح���دة 
املنظم���ة الدولية يف هايت���ي هم يف عداد 
املفقودي���ن بعد الدمار الكب���ري الذي حلق 

مبقر املنظمة الدولية.
وق���د اأبدت وزي���رة اخلارجي���ة االأمريكية 
باده���ا  ا�ستع���داد  كلينت���ون  هي���اري 
لتقدمي العون لهاييتي حيال هذه الكارثة 

االإن�سانية.
كم���ا �سر�س���ل االإدارة االأمريكي���ة فريق���ا 
كاب���ا  ي�سم���ل  الك���وارث،  م���ع  للتعام���ل 
بولي�سي���ة واأطنان���ا م���ن مع���دات االإنقاذ، 
بينما قالت فرن�سا اإن اثنتن من طائراتها 
وعل���ى  هاييت���ي  اإىل  الي���وم  �ست�س���ان 
متنهما رج���ال اإنقاذ واإم���دادات اإن�سانية. 
اأما فنزويا فقد قالت اإنها ت�ستعد الإر�سال 

مروحي���ة ع�سكري���ة حممل���ة مب�ساع���دات 
غذائية وطبية وكميات من مياه ال�سرب.

ب���ن  التنمي���ة  بن���ك  اأعل���ن  وم���ن جهت���ه، 
م�ساع���دات  �سيق���دم  اأن���ه  االأمريكت���ن 
اإىل  اإىل هاييت���ي ت�س���ل قيمته���ا  طارئ���ة 
اأن  اأنب���اء  وقال���ت  دوالر.  األ���ف  مئت���ي 
جث���ث اآالف ال�سحايا طم���رت حتت ركام 
االأنقا�ش،وت�س���ود حال���ة م���ن الهل���ع بن 
ال�سكان الذين فروا اإىل ال�سوارع، وجتمع 
االآالف منهم فيه���ا، بينما حل الظام على 
عا�سمة هايتي التي يقطنها نحو مليوين 
ن�سمة. وافاد �سح���ايف يف وكالة فران�ش 
بر�ش ان الهزة ا�ستم���رت الكرث من دقيقة 
وكانت م���ن القوة بحيث �سع���ر بها ركاب 
ال�سيارات، وخ���رج ال�سكان م���ن منازلهم 

اىل ال�سوارع خوفا من هزات اخرى.
ويف وا�سنط���ن، اعل���ن �سف���ري هايتي يف 
املتح���دة رمي���ون ج���وزف ان  الوالي���ات 
الزل���زال ال���ذي �س���رب هايت���ي الثاث���اء 

ب�"كارث���ة كبرية".وق���ال ملحط���ة  ت�سب���ب 
التلفزي���ون االمريكي���ة "�س���ي ان ان" بعد 
الهايتي���ة  اخلارجي���ة  ب���وزارة  ات�سال���ه 

كبرية". كارثة  فعا  انها  "اعتقد 
ب���اراك  االأمريك���ي  الرئي����ش  اأعل���ن  وق���د 
اأن���ه يتاب���ع املوق���ف يف هايت���ي  اأوبام���ا 
موؤكدا ا�ستعداد ب���اده لتقدمي م�ساعدات 
فورية.وقال اوباما يف بيان "ان افكاري 
و�سلواتي تتوجه اىل الذين �سربهم هذا 
الزلزال" م�سيفا "نتابع الو�سع عن كثب 
ونحن م�ستع���دون لتق���دمي امل�ساعدة اىل 

ال�سعب الهايتي".
وق���د ب���داأت وزارة اخلارجي���ة االأمريكية 
الدولي���ة  للتنمي���ة  االأمريكي���ة  والوكال���ة 
وقيادة اجلنوب تن�سيق جهودها مل�ساعدة 

هاييتي.
واأ�س���در الرئي�ش االأمريك���ي ال�سابق بيل 
كلينتون بيانا عر فيه عن قلقه وت�سامنه 
مع �سعب هاييت���ي، واأكد التزام الواليات 

املتح���دة مب�ساع���دة هاييت���ي يف عمليات 
االإنقاذ والبناء فيما بعد.

واأعلن���ت االإدارة االأمريكي���ة اإر�س���ال اول 
وه���م  هايت���ي  اىل  املنقذي���ن  م���ن  فري���ق 
�سيعمل���ون عل���ى تفتي�ش االنقا����ش بحثا 

عن احياء.
ويتاأل���ف الفريق م���ن 72 �سخ�س���ا و�ستة 
كاب ويحملون معه���م خ�سو�سا حواىل 
48 طن���ا من جتهيزات االنق���اذ بح�سب ما 
جاء يف بيان للوكالة االأمريكية للم�ساعدة 

على التنمية "يو ا�ش ايد".
واأو�س���ح البيان اأن خ���راء يف الكوارث 
الطبيعية �سريافقون املنقذين مل�ساعدتهم 
عل���ى تقييم الو�سع يف العا�سمة الهايتية 

التي يقطنها مليونا �سخ�ش تقريبا
وقال مرك���ز ت�سونامي يف منطقة املحيط 
الهادئ، الثاثاء، اإن من �سمن الدول التي 
�سملها االإن���ذار، جمهوري���ة الدومينيكان 

وكوبا وجزر الباهاما�ش.

" تهدي���دا بح���دوث  واأ�س���اف املرك���ز اأن 
ت�سونام���ي مدم���ر على نط���اق وا�سع غري 
قائم بن���اء على قاعدة البيانات التاريخية 
وموج���ات  ال���زالزل  بح���دوث  اخلا�س���ة 

ت�سونامي".
واأ�ساف قائا "لكن هناك اإمكانية حدوث 
ت�سونام���ي حمل���ي ميك���ن اأن يوؤث���ر عل���ى 
ال�سواح���ل الواقع���ة على م�ساف���ة ال تبعد 

مبائة كيلومر عن مركز الزلزال".
وحدث���ت هزت���ان ارتداديت���ان بلغت قوة 
االأوىل 5.9 درج���ة عل���ى �سل���م ريخر يف 
ح���ن بلغت قوة الثاني���ة 5.5 درجة وذلك 

بعد دقائق من حدوث الزلزال.
وذك���رت التقارير اأن مرك���ز الزلزال يبعد 
اأو  ب���ور  مب�ساف���ة 22 كيلوم���را غرب���ي 
بران�ش، ح�سب مركز امل�سح اجليولوجي 

االأمريكي.
وُيذكر اأن هايتي هي اأفقر دولة يف اجلزء 

الغربي من الكرة االأر�سية.

م��ق��ت��ل االآالف م��ن  ي�����س��رب ه��اي��ي��ت��ي وخم����اوف  م��دم��ر  زل����زال 

كابول/ اف ب
اعلن���ت االمم املتح���دة ام�ش االربع���اء يف تقرير ان عدد املدني���ن الذين قتلوا يف 
افغان�ستان كان االعلى خال ثماين �سنوات من احلرب يف افغان�ستان مع ت�سجيل 
�سقوط اكرث من 2400 قتيل وارتفاع بن�سبة 14% مقارنة مع العام 2008، متهمة 

املتمردين بقتل اكرث من ثلثي هوؤالء املدنين.
وج���اء يف تقري���ر لبعثة االمم املتح���دة يف افغان�ست���ان ن�سر يف كاب���ول ان "�سنة 
2009 كانت ا�سواأ �سنة للمدنين الذين طاولهم هذا النزاع امل�سلح. و�سجلت بعثة 
االمم املتح���دة يف افغان�ست���ان اكر عدد م���ن ال�سحايا املدنين من���ذ �سقوط نظام 

طالبان عام 2001".
وبح�س���ب التقرير فان 2412 مدنيا قتلوا بن 1 كانون الثاين/يناير و31 كانون 
االول/دي�سم���ر 2009 اي بارتف���اع ن�سبته 14% مقارنة م���ع ح�سيلة �سنة 2008 

.)2118(
وكان���ت �سنة 2008 �سجلت ارتفاعا كبريا بلغ���ت ن�سبته 40% لعدد املدنين الذين 

قتلوا يف النزاع مقارنة مع العام 2007.
و�سق���ط 70% من ال�سحايا )1681( يف اعت���داءات او هجمات او عمليات اغتيال 
نفذها املتمردون بح�سب االمم املتحدة، اي بارتفاع بن�سبة 45% مقارنة مع 2008 

حن قتل اكرث من ن�سف املدنين على ايدي "عنا�سر مناه�سة للحكومة".
وق���ال التقرير ان "ع���دد القتلى الذين �سقط���وا نتيجة ان�سط���ة متمردين هو اعلى 
بث���اث مرات مقارنة مع ع���دد القتلى الذي ت�سببت به الق���وات املوالية للحكومة" 
ع���ام 2009. ويف املقاب���ل، ف���ان رب���ع اخل�سائر م���ن املدنين ع���ام 2009 جنم عن 
عملي���ات للق���وات االفغاني���ة واجلنود االجان���ب )596( اي براج���ع ن�سبته %28 

مقارنة مع ال�سنة التي �سبقتها، بح�سب االمم املتحدة.
وكان���ت حرك���ة طالبان رف�س���ت يف 7 كانون الثاين م���ا اعلنه االم���ن العام لامم 
املتح���دة بان كي مون ان املتمردين قتلوا مدني���ن مبعدل ثاثة ا�سعاف اكرث مما 

فعلت القوات االجنبية واالفغانية.
واعلنت حركة طالبان ان االمن العام لامم املتحدة خرق مبادىء احلياد، موؤكدة 
ان العك����ش هو ال�سحيح وان القوات االجنبية هي امل�سوؤول االكر عن اخل�سائر 

املدنية.
وموؤخ���را اك���دت وا�سنطن، التي واجهت انتقادات م���ن احلكومة االفغانية ب�سبب 
�سنه���ا يف بع����ش االحي���ان عمليات م���ن التفريق ب���ن عنا�سر طالب���ان وال�سحايا 
املدني���ن، ان احل���د م���ن ع���دد ال�سحاي���ا املدني���ن وال �سيم���ا خال ق�س���ف مواقع 

املتمردين يف القرى، ي�سكل "اولوية" للقوات الغربية.

االمم املتحدة تعد عام
 2009 االكرث دموية للمدنيني 

يف افغان�ستان

طهران / الوكاالت
اتهم رئي�ش جمل�ش ال�سورى االيراين 
االربع���اء  ام����ش  الريج���اين  عل���ي 
اال�سرائيلي���ة  اال�ستخب���ارات  جه���از 
اال�ستخب���ارات  ووكال���ة  )املو�س���اد( 
املركزي���ة االمريكي���ة )�س���ي اآي اي���ه( 
بالوق���وف وراء االعتداء الذي ق�سى 
فيه الثاث���اء العامل النووي االيراين 
م�سعود علي حمم���دي، كما نقلت عنه 

وكالة االنباء الطابية.
وقتل العامل نووي الثاثاء يف طهران 
يف اعت���داء بوا�سط���ة قنبل���ة اتهم���ت 
اي���ران كا م���ن ا�سرائي���ل والواليات 
املتح���دة بالوق���وف وراءه، يف وقت 
تواج���ه في���ه اجلمهوري���ة اال�سامية 
برناجمه���ا  ب�سب���ب  دولي���ة  �سغوط���ا 
الن���ووي. واعل���ن مدعي ع���ام طهران 
عبا����ش جعف���ري دول���ت اب���ادي مقتل 
م�سعود علي حممدي ا�ستاذ الفيزياء 
النووي���ة يف جامع���ة طه���ران �سباح 
الثاث���اء يف انفج���ار دراج���ة ناري���ة 
مفخخ���ة مت التحكم به ع���ن بعد اثناء 

خروجه من منزله.
وق���ال دولت اب���ادي ان حمم���دي كان 
"ا�ست���اذا يف الطاقة النووية"، وفق 
ما نقلت وكالة انباء الطاب االيرانية 
)اي�سنا(. ونقل عن م�سادر مطلعة ان 

حمم���دي البال���غ م���ن العم���ر خم�سن 
عاما كان من "كبار العلماء النووين 

يف الباد".
اخلارجي���ة  با�س���م  متح���دث  واعل���ن 
التحقي���ق  "عنا�س���ر  ان  االيراني���ة 
االولي���ة تك�س���ف ع���ن موؤ�س���رات اىل 
حترك �سري���ر ملثلث الواليات املتحدة 
والنظ���ام ال�سهي���وين ومرتزقتهم���ا، 
يف هذا االعتداء االرهابي". لكنه اكد 
ان "ه���ذه االعمال االرهابية وت�سفية 
علم���اء نووي���ن ايرانين ل���ن تعرقل 
بالتاأكي���د برنامج اي���ران النووي بل 

على العك�ش �ست�سرعه".
وكذل���ك ق���ال دول���ت اب���ادي متحدث���ا 
املرج���ح  "م���ن  الر�سم���ي  للتلفزي���ون 
نظ���را اىل ان م�سع���ود عل���ي حممدي 
كان عامل���ا نووي���ا، ان يك���ون لل�س���ي 
اآي اي���ه واملو�ساد وبع����ش عمائهما 
�سل���وع يف االم���ر". وف���ور ح�س���ول 
التفج���ري اتهم���ت عدة و�سائ���ل اعام 
ايراني���ة "اعداء الث���ورة" وا�سرائيل 
بالوق���وف وراء ه���ذا االعت���داء الذي 
وق���ع يف ح���ي قيطرية �سم���ال طهران 

حيث كان حممدي ي�سكن.
واف���اد التلفزيون الر�سم���ي االيراين 
وامريكي���ن  �سهاين���ة  "عم���اء  ان 
ان  القنبل���ة"، م�سيف���ا  ه���ذه  زرع���وا 

ثوريا  ا�ستاذا  كان  حممدي  "م�سعود 
وملتزما ا�ست�سهد يف اعتداء ارهابي 
نفذه اع���داء الثورة وعنا�سر تابعون 
لا�ستكب���ار العامل���ي". وذكر تلفزيون 
العامل الر�سم���ي الناطق بالعربية انه 
"عل���ى �س���وء نوعية االنفج���ار، فقد 
يك���ون االعتداء من تنفي���ذ " املنافقن 
" )جماه���دي خل���ق( او من تخطيط 

النظام ال�سهيوين".
ورد املتحدث با�سم وزارة اخلارجية 
االمريكية يف وا�سنطن مارك تونر ان 
"االتهامات ب�سلوع الواليات املتحدة 
ال معن���ى له���ا". والحقا، تبن���ى البيت 
واتهم���ت  نف�س���ه.  املوق���ف  االبي����ش 
طه���ران يف كان���ون االول الوالي���ات 
ع���امل  بخط���ف  وا�سرائي���ل  املتح���دة 
نووي اخر هو �سه���رام عمريي الذي 
فق���د يف اي���ار 2009 يف ال�سعودي���ة، 
االمر الذي كررته ال�سلطات االيرانية 

الثاثاء.
وقال���ت احلكومة االيراني���ة يف بيان 
"م���ن  لانب���اء  فار����ش  نقلت���ه وكال���ة 
جه���ة، تخط���ف احلكوم���ة االمريكية 
اىل  لنقله���م  اخل���ارج  يف  ايراني���ن 
الوالي���ات املتح���دة ومن جه���ة اخرى 
يغتال عماوؤهم املاأجورون يف ايران 
مواطنا عامة".واكدت ان "االجهزة 

اال�ستخباراتي���ة واال مني���ة �ستحاول 
ك�س���ف هوي���ة امل�سوؤول���ن ع���ن ه���ذه 
اجلرمية واعتقاله���م وك�سف اجلهات 

االجنبية التي تدعمهم".
للمقاوم���ة  الوطن���ي  املجل����ش  وكان 
االيراني���ة، املعار�س���ة االيراني���ة يف 
املنف���ى التي ي�سكل جماه���دو ال�سعب 
�سلوع���ه  نف���ى  الرئي�س���ي،  ف�سيله���ا 
يف االعت���داء. واعل���ن ناط���ق با�سمه 
ان  باري����ش  يف  بر����ش  لفران����ش 
"املقاوم���ة االيراني���ة تدي���ن حماولة 
نظام امل���ايل اللقاء م�سوؤولية اغتيال 
اخلبري النووي م�سعود علي حممدي 
عل���ى عات���ق منظم���ة جماه���دي خلق 

االيراين".
االغتي���ال  ه���ذا  "رب���ط  ان  وا�س���اف 
مبجاهدي خلق هو م���ن باب التلفيق 
االتهام���ات  ان  معت���را  البح���ت"، 
اع���دام  لعملي���ات  "مته���د  االيراني���ة 
معتقل���ن �سيا�سي���ن موؤيدي���ن له���ا ". 
وكان "جماهدو خل���ق" نفذوا العديد 
من عمليات تفج���ري �سيارات مفخخة 
عن بعد �سد م�سوؤولن يف النظام يف 
ال�سن���وات االوىل الت���ي تل���ت الثورة 

اال�سامية.
وقال اح���د ج���ريان ال�سحي���ة لوكالة 
االأنب���اء الفرن�سي���ة ان االنفج���ار كان 

"قويا جدا" وادى اىل حتطم زجاج 
املج���اورة.  واملن���ازل  ال�سي���ارات 
وا�سي���ب �سخ�سان بج���روح طفيفة. 
و�سدرت �سباحا معلومات مت�ساربة 
ب�س���اأن مواق���ف ال�سحي���ة وانتمائ���ه 
ال�سيا�س���ي. وذك���ر تلفزي���ون الع���امل 
ملتزم���ا  كان  حمم���دي  م�سع���ود  ان 
داخ���ل النظام. واورد بي���ان مليلي�سيا 
حمم���دي  ان  اال�سامي���ة  البا�سي���ج 
وا�س���ل التدري����ش يف جامع���ة االمام 
ان���ه  معت���را  طه���ران،  يف  احل�س���ن 

البا�سيج".  اىل  ينتمي  "ا�ستاذ 
ط���اب  اك���دت جمعي���ة  م���ن جهته���ا، 
البا�سيج يف جامع���ة طهران يف بيان 
ان حمم���دي ورد ا�سم���ه "عل���ى قائمة 
اال�سخا�ش الذين ا�ستهدفتهم عقوبات 
من جانب الهيئ���ات الدولية" لدورهم 

يف ال�سيا�سة النووية االيرانية.
الكروني���ة عدي���دة  غ���ري ان مواق���ع 
تابع���ة للمعار�س���ة اك���دت ان حممدي 
كان خ���ال االنتخاب���ات الرئا�سية يف 
حزي���ران م���ن اال�سات���ذة اجلامعي���ن 
الذي���ن وقع���وا عري�س���ة موؤي���دة ملري 
الرئي����ش  ح�س���ن مو�س���وي، خ�س���م 
حممود احمدي جناد يف االنتخابات 
وزعي���م املعار�س���ة التي تن���دد باعادة 

انتخاب احمدي جناد.

الريجاين: املو�ساد وال�سي اآي ايه يقفان خلف اغتيال العامل النووي

انقرة / الوكاالت 
نق���ل التليفزيون الوطن���ي يف تركيا عن الرئي����ش عبد الله 
جول قوله ان تركيا �ست�ستدعي �سفريها يف ا�سرائيل ما مل 
يتم حل اخلاف املتعلق مبعاملة �سفري باده يف تل اأبيب. 
وق���ال غ���ول "اذا مل يتم ح���ل امل�سالة هذا امل�س���اء، ف�سيعود 

�سفرينا على اأول طائرة )غدا( اخلمي�ش". 
وكان���ت و�سائ���ل االإعام قد ذك���رت اأن انقرة تري���د اعتذارا 

ر�سميا من ا�سرائيل بحلول االربعاء كمهلة نهائية.
وبذل���ك ترف�ش تركيا االعتذار ال�سمن���ي الذي قدمه كل من 
داين ايال���ون نائ���ب وزي���ر اخلارجي���ة االإ�سرائيل���ي � الذي 
ت�سب���ب م�سلك���ه يف االأزمة ب���ن البلدين � ورئي����ش وزرائه 
بنيام���ن نتنياهو. وكان اآيلون قد اأملح �سباح االأربعاء اإىل 
�سع���وره باالأ�س���ف الإهانته ال�سفري الرك���ي لدى باده، يف 
حماول���ة لتخفيف االأزمة الدبلوما�سية التي زادت من �سوء 

العاقات املتوترة اأ�سا بن البلدين.
كم���ا عل���ق رئي����ش ال���وزراء االإ�سرائيلي بنيام���ن نتنياهو 
علنا للمرة االأوىل من���ذ انفجار االأزمة، موؤنبا الدبلوما�سي 
االإ�سرائيل���ي برف���ق عل���ى �سلوك���ه، ومعلنا "ر�س���اه" على 
اعتذار اأيالون. ومل يقدم اأيالون اعتذارا �سافرا عن دعوته 
التليفزيون االإ�سرائيلي االثنن لت�سويره وال�سفري الركي 

يف اللقاء الذي �سعرت ب�سببه تركيا باالإهانة ال�سديدة.
ومت�سك اأيالون يف بيان �سادر عن مكتبه بقراره ا�ستدعاء 
ال�سف���ري الركي اأوغ���وز ت�سليك � ك���ول لاحتجاج على بث 
التليفزيون الركي م�سل�س���ل "وادي الذئاب" الذي ي�سور 

االإ�سرائيلية. اال�ستخبارات  "�سرا�سة" رجال 
اإال اأن���ه ق���ال "غ���ري اأن���ه لي�ش م���ن عادت���ي اإهان���ة ال�سفراء 
االأجان���ب، ويف امل�ستقب���ل �ساأو�س���ح موقف���ي ع���ر قنوات 

دبلوما�سية اأكرث قبوال".
وكان اأيال���ون قد حر����ش خال ا�ستدعائ���ه ال�سفري الركي 
على و�س���ع ترتيبات "تقل���ل من �ساأن ال�سف���ري"، وحتدثت 
و�سائ���ل االإع���ام االإ�سرائيلي���ة الثاث���اء ع���ن للدبلوما�سي 
الرك���ي، ون�سرت �سورا يظهر فيها ال�سفري الركي جال�سا 
عل���ى كنب���ة منخف�س���ة يف مواجه���ة اأيال���ون ال���ذي جل����ش 
عل���ى كر�سي اأعل���ى وحماطا بثاث���ة موظف���ن اإ�سرائيلين 

بتعبريات �سارمة.
ورف����ش اأيال���ون م�سافحة ال�سف���ري الرك���ي واأرغمه على 
االنتظ���ار طوي���ا يف رواق قب���ل ا�ستقباله، كم���ا تعمد عدم 
و�س���ع اأي علم ترك���ي على املن�سدة اأمامهم���ا مكتفيا بالعلم 
االإ�سرائيل���ي، واأعط���ى تعليم���ات بع���دم تق���دمي اأي �سراب 
لل�سفري، كما طلب من و�سائل االإعام اأن تذكر كون ال�سفري 
الرك���ي كان "جال�س���ا يف م�ست���وى اأدنى" م���ن امل�سوؤولن 

االإ�سرائيلين.
من جهة اأخرى ن�سرت �سحيفة هاآرت�ش االإ�سرائيلية مقابلة 

مع ال�سفري الركي اتهم فيها ايالون "باالإيقاع" به.
وقال ت�سليك � كول "ل���و كانت لدى اأيالون ال�سجاعة للتكلم 
باالإجنليزي���ة لفهم���ت ما ال���ذي كان يقوله ول���كان رد فعلي 
�سديدا"، واأ�ساف اأنه مل يتعر�ش طوال ال�سنوات الثاثن 

التي ق�ساها يف ال�سلك الدبلوما�سي ملثل "هذا االإذالل".

تركيا  متهل  اإ�سرائيل " �ساعات "  لالعتذار
 عن "اإهانة" ال�سفري


