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ازمة طهران النووية تفجر القلق الدولي

املدى  /وكاالت
استقاالت
كشف استطالع للرأي نشرت نتائجه امس اجلمعة
ان غـالـبيـة االســرائيلـيني يـؤيــدون استقـالــة رئيـس
ال ــوزراء االس ــرائـيلـي ايه ــود اومل ــرت ووزي ــر ال ــدف ــاع
عـمـيـ ــر بـيـ ــريـت ــس ورئـي ــس االركـ ــان اجلـنـ ــرال دان
حالوتس بعد االخفاقات خالل احلرب يف لبنان.
ويـ ــرى  %63مـن االسـ ــرائــيلـيـني ان اوملـ ــرت يجـب ان
يـستـقيل مقـابل  %29يخـالفــونهم الـرأي .ولم يـدل
الباقون باي رأي.
وبلغت شـعبية اوملـرت ادنى مـستوى لهـا اذ يرى %74
مـن االسرائيليـني انهم مستـاؤون من ادارته ،مقابل
 %26راضني عنه.
تهديد
هـدد زعـيم احملـاكـم االسالميـة الـتي تــسيـطــر علـى
عـدة منـاطق يف الـصومـال اثيـوبيـا "بحـرب شامـلة"
اذا لـم تـ ــسحـب جـي ـ ــوشهـ ــا املـنـتـ ـشـ ــرة يف االراضـي
الصومالية حلماية احلكومة االنتقالية.
وقال رئيـس اجمللس االسالمي االعلى يف الصومال
الـشيخ حـسن ضـاهـر العـويـس مبنـاسبـة اعـادة فتح
مــرفــأ مقــديـشــو الــدولـي "نقــول مجــددا ان تــدخل
اثيوبيا يف الصومال امر غير مقبول بتاتا".
وحـذر قــائال "نـطـالـب اثيــوبيـا بـسـحب قــواتهــا من
الصومال او باالستعداد حلرب شاملة".
موقف
قـررت سوريـا وقف تزويـد لبنـان بالتـيار الكهـربائي،
مبـررة هـذا االجـراء بـوضع الـشبكــة السـوريـة ،علـى
ما اوردت الوكالة الوطنية لالعالم اللبنانية.
وذكـرت الـوكـالـة ان مـديـريـة الـتنــسيق يف املـؤسـسـة
العامـة لتولـيد ونقل الـطاقـة الكهربـائية يف سـوريا
ابلغت شـركة "كهـرباء لبـنان" وقف التغـذية والعمل
على "فصل اخلطوط".
وجـ ــاء يف تــبلــيغ املـ ــديـ ــري ـ ــة "انه ن ـظـ ــرا ال ـ ــى وضع
الشـبكة الكهـربائـية السـورية احلـالي ،فانه يـؤسفنا
ابالغكم عـدم امكــان استمـرار تغـذيتـكم عن طـريق
خـ ـط ـ ـ ــوط ال ـ ـ ــرب ــط  230ك.ف و 66ك.ف ،.ل ـ ـ ــذلـك
ي ــرجـ ــى االطالع واج ــراء مـ ــا يل ــزم مــن اجل فــصل
مغذياتكم متهيدا لفصل اخلطوط".
حملة
انطلقت احلـملة االنتخابيـة لالنتخابات الـرئاسية
الـيمـنيــة املقبلـة يف  20ايلـول والـتي يـتنـافـس فيهـا
خـم ـس ــة م ــرشحـني بـيـنهـم ال ــرئـيــس احل ــالـي علـي
عبداهلل صالح.
هــذا واطـلت ان مــرشح املعــارضــة االســاسـي فيـصل
بن شمالن حملته خالل جتـمع انتخابي يف مـدينة
صنعاء الرياضية.
وبـن شـمالن ه ــو مـ ــرشح "الـلق ــاء امل ـشـت ــرك" ،وه ــو
جت ــمع مــن س ــبعـ ـ ــة ت ـنـ ـظ ـي ـمـ ـ ــات ب ـي ــنهـ ـ ــا احلـ ـ ــزب
االش ـتـ ـ ــراكــي ال ـي ـم ـنــي وحـ ـ ــزب ال ــتج ــمع ال ـي ـم ـنــي
لالصالح االسالمي واحلزب الوحدوي الناصري.
وش ــارك االالف مـن مـن ــاص ــري االح ــزاب املع ــارض ــة
واعضـاء القبـائل والنسـاء يف التجمع الـذي احيط
بتدابير امنية مشددة.
رد
اعـتبــرت املــستـشــارة االمل ــانيــة انـغيـال ميــركل ان رد
ايران على عـرض الدول الكبرى الـست حول ملفها
النووي غير مرض.
وقـالـت ميــركل مـتحـدثـة لـشـبكـة "ان " "24مــا زلنـا
بـصــدد درس (ال ــرد) لكـن كل مــا وردنـي عـنه ي ـشـيــر
الى انه ال يبعث على االرتياح".
واضافت ميركل ان الرد "ال يتضمن ما كنا نتوقعه،
اي ان يـقـ ـ ـ ــول (االيـ ـ ـ ــرانـ ـيـ ـ ـ ــون) :نـعـلـق تـخ ـ ـصـ ـي ــب
اليــورانيـوم ونــاتي الـى طـاولـة املفـاوضــات وننـاقـش
فرص واحتماالت ايران".
وتابعت "ليست هذه هي احلال لسوء احلظ".
حكومة
قــررت اللـجنــة املــركــزيــة حلــرك ــة فتـح دعم تــشكـيل
حكومة وحدة وطنية فلسطينية.
وقــال امـني س ــر اللجـنــة املــركــزي ــة للحــركــة فــاروق
القـ ــدومـي "ان احلـكـ ــومـ ــة املقــبلـ ــة يجـب ان تـكـ ــون
حكـومـة وحــدة وطنيــة من جمـيع فصـائل املقـاومـة
وليـس تكنـوقـراط الن الـتكنـوقـراط ال يـستـطيعـون
يف م ـ ـ ــرحلـ ـ ــة ال ـثـ ـ ــورة ت ـ ـشـك ــيل وق ـيـ ـ ــادة حـكـ ـ ــومـ ـ ــة
فلسطينية".
رفض
رفـض حــزب املــؤمتــر الــوطـني احل ــاكم يف الـســودان
مـشــروع القــرار االميـركـي البــريطــاني الـذي يـنص
علــى نقل مـهمــة االحتــاد االفــريـقي يف دارفــور الــى
االمم املتحـدة معتبـرا انه يهدف الـى فرض وصـاية
على السودان.
وقال رئـيس الكتلة البرملانية لنواب املؤمتر الوطني
غ ــازي صالح ال ــديـن ان "م ـش ــروع الق ــرار اس ــوأ مـن
س ـ ــابقـه مبحـ ــاولــته فـ ــرض وصـ ــايـ ــة ك ـ ــامل ـ ــة علـ ــى
السودان".
واعلن املـسؤول ان هـذا النص "مـرفوض وغيـر قابل
للـنقــاش" معـتبــرا ان "اى دول ــة تتـبنــى هــذا القــرار
امنا تتخذه من موقف عدائي للسودان".
صواريخ
افـادت وكـالــة االنبــاء اليـابــانيــة كيـودو ان الـواليـات
املتحدة عـرضت على الـيابان تـزويدها بـثمانني من
ص ــواريخ ب ــات ــري ــوت املـض ــادة للـص ــواريخ اث ــر قـي ــام
بـيـ ــونغ يـ ــانغ بــتج ــربـ ــة اطالق صـ ــواريخ يف م ـطـلع
متوز.
واكـدت ان طـوكيـو الـتي هي يف صــدد تسـريـع انشـاء
نظـام الــدرع املضـاد لـلصـواريخ اخلـاص بهــا ،تنـوي
القبول بعرض حليفتها واشنطن.
وك ــانت وزارة الــدف ــاع اليــاب ــانيــة تخـطــط لتــصنـيع
صــواريخ ارض-ج ــو من طــراز "بــاتــريــوت ادفــانـســد
ك ــاب ــابـيلـيـتـي ( "3ب ــاك  )3الـتـي حتـظ ــى ب ــرخـص ــة
لتصنيعـها حتى نهـاية العقد ،اال انهـا باتت تفضل
اآلن شراء الصواريخ مباشرة من االميركيني.
قلق
اعـتبـرت وزرارة اخلــارجيــة الفـرنــسيـة ان اسـتمـرار
اعمال العنف يف قطاع غزة ،حيث قتل فلسطينيان
احدهما عضو يف اجلهاد االسالمي "مقلق".
وقــال الـن ــاطق بــاسـم اخلــارجـي ــة الفــرن ـسـيــة جــان
ب ــاتـي ـسـت م ــاتـيـيه ان "اسـتـم ــرار اعـم ــال العـنف يف
قـطــاع غــزة مـقلق" .اضــاف "الـظــروف احلــالـيــة يف
ال ـشــرق االوسـط تـتـطلـب ممــارســة ضـبـط الـنفــس
اكثر من اي وقت مضى من كل اجلهات".
واشـار ان بـاريـس تـدعـو الفـرقـاء لالمـتنــاع عن "اي
ـرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مي ـ ـكـ ـ ــن ان تــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزز الـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر".
حــــــــ ـ
ـ

واشنطن هتدد بالتحرك نحو العقوبات
ومعلومات عن استعدادات ايرانية الغالق مضيق هرمز

طهــــران تــــؤكــــد ان ردهــــا كـــــان ايجــــابـيــــاً ..ومـيــــركـل تعـبــــر عـن خـيـبــــة امـلهــــا بــــالــــرد
العواصم  /وكاالت
حـذرت الواليات املتحـدة ايران مجددا من
انهــا "ستـتحــرك" لفــرض عقـوبــات دوليـة
بسرعـة على اجلمهـورية االسالميـة ما لم
تعلق طـهران تخـصيب اليـورانيـوم قبل 31
آب اجلاري.
وقال املتحـدث باسم اخلـارجية االميـركية
غ ــون ــزال ــو غ ــالـيغ ــوس "ل ــدى اي ــران حـت ــى
احلـ ـ ــادي وال ــثالثــني م ــن آب لالم ـت ـثـ ـ ــال"
لـق ـ ـ ــرار مـجـل ـ ــس االمــن ال ـ ـ ــذي ص ـ ـ ــدر يف
احلـ ـ ــادي وال ــثالثــني مــن متـ ـ ــوز املـ ـ ــاضــي
وامهلهــا شهــرا لـتعلـيق كــافــة النـشــاطــات
املتعلقة بتخصيب اليورانيوم.
واض ــاف املـتح ــدث ان ال ــوالي ــات املـتح ــدة
"ت ـ ـشـجع ايـ ـ ــران علـ ـ ــى الق ـي ـ ــام ب ـ ــاخل ـي ـ ــار
اجليد".
وتـابـع املتحـدث "يف حــال لم متـتثل ايـران
ف ــان الق ــرار ي ـشـي ــر ب ـشـكل واضح ال ــى ان
مـجـلـ ـ ــس االم ــن سـ ـيـ ـتـخـ ـ ـ ــذ االجـ ـ ـ ــراءات
املـن ــاسـب ــة طـبقـ ــا للـم ــادة  41مـن الفــصل
ال ـس ــابع مـن ش ــرع ــة االمم املـتح ــدة الـتـي
تتيح اللجوء الى عقوبات".
واكد املـتحدث ان الـواليات املـتحدة تـشاور
الـدول االربع االخـرى الــدائمـة الـعضـويـة
يف مـجل ــس االمـن (روسـيـ ــا وبـ ــري ـطـ ــانـيـ ــا
وفـرنـسـا والـصني) واملــانيـا يف اطــار املهلـة
الـتـي تـنـتهـي يف  31آب .واض ــاف "سـنـب ــدأ الـتـي ك ــانــت تقل ال ــرئـيــس االمـي ــركـي ال ــى
التحرك يف هذا املوعد" ،اي  31آب.
كينيبانكبـورت (مني شمال شرق) ،ان املهلة
وب ـ ــذلـك اس ـت ـ ــأنفــت ال ـ ــوالي ـ ــات املــتح ـ ــدة ت ـن ــته ــي فعـال يف  31آب مع ان اي ـ ـ ــران لــم
تــصعـي ــد لـهجـته ــا حـي ــال اي ــران .وك ــانـت تعبر عن نـيتها تعلـيق تخصيب اليـورانيوم
واشـنـطـن حتــدثـت االربعــاء بـتحفـظ عـن يف الـوثيقـة الـتي سلـمتهـا الثالثــاء رسميـا
عقوبات حتى ال تبدو متسرعة.
الى عواصم الدول الست الكبرى.
وقــال املـتحــدث ب ــاسم وزارة اخل ــارجيــة ان
دراسة الرد
الواليات املتحدة تريد ان يتحرك مجلس وقـالت بيـرينو ان الـدول الدائـمة العضـوية
االمـن الـ ــدولـي "بـ ـسـ ــرعـ ــة" ،لـكــنه اكـ ــد يف يف مجلس االمن الدولي واملانيا "ستناقش
الــوقت نفــسه رغبــة واشنـطـن يف التــوصل وجتري اتـصاالت وتدرس رد ايران وجتتمع
الى "حل دبلوماسي".
مجددا يف  31آب ".
واعـل ــن الـ ـبـ ـي ــت االبـ ـيـ ــض ان الـ ـ ـ ــرئـ ـيـ ـ ــس وقــدمـت طهــران الـثالثــاء ردا مبـهمــا علــى
االمـيركي جورج بوش تشاور مع املستشارة طلب الـدول الدائـمة العـضويـة يف مجلس
االمل ــانـي ــة انغـيال مـي ــركل ورئـيــس ال ــوزراء االمن (الـواليــات املتحــدة وروسيـا والـصني
االي ـطـ ــالـي رومـ ــانـ ــو بـ ــرودي حـ ــول املـلف وفـ ــرنـ ـسـ ــا وبـ ــري ـطـ ــانـيـ ــا) واملـ ــانـيـ ــا تـعلــيق
النووي االيراني.
تخصـيب اليـورانيـوم رافضـة علـى مـا يبـدو
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مــن جهــته ـ ــا ،ا
االمـتـث ــال عل ــى الف ــور غـي ــر انه ــا ع ــرضـت
االميـركيـة كـونـدوليـزا رايس محـادثـات يف الـ ــدخ ـ ــول يف "مفـ ــاوضـ ــات جـ ــدي ـ ــة" بهـ ــذا
هـذا الـشـأن مع نـظيـريهـا االملــاني فــرانك الصدد.
ف ــالـت ــر شـت ــايـنـم ــاي ــر وال ــروسـي سـي ــرغـي مـن جهــة اخــرى ،اف ــاد تقــريــر بــرملــانـي ان
الفـ ـ ــروف وامل ـم ـثـل االعل ـ ـ ــى لل ـ ـس ـيـ ـ ــاسـ ـ ــة االسـتخـبــارات االمـيــركـي ــة تعــانـي "نقـصــا
اخل ــارجيــة يف االحت ــاد االوروبي خــافـييــر فــادح ــا" يف املعلــومــات حــول ايــران ،االمــر
سوالنا.
ال ــذي مـنع ال ــوالي ــات املـتح ــدة مـن اج ــراء
واكــدت م ـســاعــدة املـتحــدث بــاسـم الـبـيـت تقييم دقيق للبرنامج النووي االيراني.
االبيـض دانــا بيــرينــو علــى منت الـطــائــرة ويف بـاريس اكد اجملـلس الوطني لـلمقاومة

االيـرانيـة املعـارض ان اخلبـراء االيـرانـيني
متـك ـن ـ ــوا مــن جت ـم ـيـع  15جه ـ ــازا لل ـط ـ ــرد
املـركــزي "بي  "2وهــو اجليـل الثــاني الـذي
يـسمح بـتخصـيب اليـورانيــوم وتتم حـاليـا
"جتربتها".
واكـد اجمللـس انه اكتـشف "املـوقع الـسـري"
النتاج هذه االجهزة قرب طهران.
اغالق مضيق هرمز
كـشـفت دوائــر غ ــربيــة لـ الـقنــاة معلــومــات
مـهم ــة عن خـطــة إي ــرانيــة لـلتـصــدي إلي
هجـ ــوم أمـيـ ــركــي محـتـمـل عل ـ ــى طهـ ــران
تـتـضـمـن إغالق مـضـيق هــرمــز سـيـشــارك
بهـذه العـمليـة  400زورق حــربي  ،وان هـذه
اخلـطة مت التـدريب عليهـا خالل املناورات
العـسكريـة اإليرانـية التـى جرت مـؤخر ًا يف
اخلليج.
وبنـفس املقـدار من اخلـشيــة ينظـر خبـراء
أمـي ــركـي ــون إل ــى ص ــواريـخ (سك ــود  -س ــى)
البحرية ،التي بـإمكانها التسبب يف إغراق
أية سفينة تعبر املضيق.
واكتــشفـت األجه ــزة األمي ــركي ــة أن هنــاك
تعـاونـا بني كـوريـا الـشمـاليـة وإيـران سـاعـد
األخـيـ ــرة يف الــتحـ ــرك بـ ــاجتـ ــاه االكــتفـ ــاء
الـذاتـي من إنتـاج الصـواريخ البـاليـستيـة ،
وأنه عنـدما بدأت كوريـا الشماليـة باختبار

صورة جوية للمفاعل النووي االيراني
صاروخها (نودونغ) فى مايو (آيار) ، 1993
ح ـض ـ ــر خ ـب ـ ــراء ع ـ ـسـك ـ ــري ـ ــون إي ـ ــران ـي ـ ــون
التجـربة ،وقامـت طهران بعدهـا ،وحتديدًا
يف العــام  1998بتطـويـر الصـاروخ اإليـراني
(شه ـ ــاب  )3ال ـ ــذي مت اخ ـت ـب ـ ــاره بــنج ـ ــاح،
ووصفه هــاشـمــى رف ـسـنجــانــى (الــرئـيــس
اإليراني االسبق) بأنه صناعة إيرانية.
تطوير صاروخي
ووفقًا للمصادر التي أعلنت حضور خبراء
إيـرانـيني جتـربـة إطالق كـوريـا الــشمــاليـة
صــاروخهــا (ت ــايبــودونغ) العــابــر للقــارات،
فــإن املعلـومــات األميــركيـة تـؤكـد أن إيـران
تعـمل حــالـ ًي ــا علــى تـطــويــر الـصــاروخـني
(شهاب  4 -وشهاب .)5 -
وتـشيــر املصـادر إلـى أن هــذه هي املفـاجـأة،
الـتــي وردت يف تقـ ــريـ ــر األجهـ ــزة األمـنـيـ ــة
األميــركيـة ،الـتي سـتبـدأ بـاإلعـالن عن أن
إيــران ق ــادرة علــى صـنع قـنـبلــة نــوويــة ،أو
صــنعــتهـ ــا فعـالً ،وإنهـ ــا متلـك ال ـصـ ــواريخ
بـعيــدة املــدى القــادرة علــى حـمل الــرؤوس
النــوويــة إلــى مـســاف ــة تت ــراوح بني  3آالف
كيلو متر و 4آالف كيلو متر.
واحلقيقـة املـذهلـة الثـالثـة الـتي كـشفتهـا
املـصــادر لـ الـقنــاة هي أن إيــران انـتهـت من
وضع تـصـمـيـم ــات ملـنـص ــة إطالق بح ــري ــة

زلزال التحرشات اجلنسية يهز موقع الرئاسة االسرائيلي

كاتساف متهم بارغام موظفني عىل اقامة عالقات جنسية معه
وغالبية االرسائيليني يطالبون برحيله
تل ابيب /الوكاالت
تـابعـت الشـرطـة االسـرائـيليـة استجـواب
رئـيس الـدولـة العبـريـة مـوشيه كــاتسـاف
يف قـ ـض ـيـ ـ ــة حتـ ـ ــرش ج ـنـ ـ ـســي ميـكــن ان
تضطره لالستقالة من منصبه.
واس ــتج ـ ـ ــوب اربع ـ ـ ــة محـققــني ت ـ ـ ــابعــني
للـشرطـة كاتـساف عنـد السـاعة العـاشرة
ب ـ ــال ـت ـ ــوق ـيــت احمللــي يف مـك ـ ــان اق ـ ــامــته
ال ــرسـمـي يف الق ــدس ،حـيـث ك ــان خــضع
الستجواب سابق ملدة خمس ساعات.
ومـن املقرر ان يستمر استجواب كاتساف
( 61ع ــام ــا) .وحـ ــذر احملقق ــون ال ــرئـيــس
االس ـ ــرائــيلــي مــن ان اج ـ ــوبــته ميـكــن ان
تـستعمل ضـده ،وفق ما اوضـح مصدر يف
الشرطة.
ووصف احملققـون الـشكــوك التي حتـيط
بكـاتـسـاف بـ "اخلـطيــرة" ،وفق مـا افـادت
االذاعة العامة.

وبح ـسـب وسـ ــائل االعالم االس ــرائـيلـي ــة،
فــان ال ــرئيــس متـهم بــاسـتغالل سلـطـته
الجبـار موظفتني يف الرئاسة على اقامة
عالقـات جنـسيـة معه ،مهــددا بطـردهمـا
اذا رفضتا ذلك.
وذكـرت "يــديعـوت احـرونــوت" ان محققـا
ق ــال لل ــرئـيــس االس ــرائـيلـي "انـت مـتهـم
بـاالغـتصـاب ،وعقـوبـة ذلك  20عـامـا من
السجن".
واوضـح ــت اجلـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة ان ال ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ــة
اسـتجــوبت حــوالي  30مـن العــاملـني مع
كاتساف.
وك ـ ــشف مـ ـصـ ـ ــدر مق ـ ــرب مــن ال ـ ــرئ ـيـ ــس
االسرائـيلي لصحيفة "هـآرتس" ان حالة
احباط تسيطر على اجواء الرئاسة وانه
مت تخفـيـض الـن ـش ــاط فـيه ــا ال ــى ح ــده
االدنى منذ شهر.
واضـاف املـصـدر "الـســؤال الكـبيـر هـو اذا

مـا كـان كـاتـســاف سيـظل يـتلقـى دعـوات
حل ـضـ ــور املـنـ ــاسـبـ ــات الـكـبـ ــرى .اذا متـت
دعـ ــوتـه فقــط السـبـ ــاب بـ ــروتـ ــوكـ ــولـيـ ــة،
سيفهم ان امره انتهى".
وردا عـلـ ـ ـ ــى سـ ـ ـ ــؤال لـالذاعـ ـ ـ ــة الـعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة
االس ـ ــرائــيلـي ـ ــة ،دعـت رئـيـ ـس ـ ــة الـلجـن ـ ــة
الـب ــرمل ــانـيـ ــة يف الكـنـي ـسـت االس ــرائــيلـي
روحاما افراهـام كاتساف "الى االستقالة
والـرحـيل حتـى نهـايـة الـتحقـيق ،بهـدف
احلفاظ على هيبة الرئاسة".
ويع ــود لـلكـنـيـ ـسـت ان ي ـصـ ــدر حكــمه يف
القـضية ليقـرر اقصاء الـرئيس او ابقاءه
يف منـصـبه ،بعـد اكـتمـال مـراحـل االليـة
اخل ـ ــاص ـ ــة ال ـت ــي يح ـ ــدده ـ ــا ال ـ ــدس ـت ـ ــور
االسرائيلي للبت بالقضايا املشابهة.
وي ـ ـطـلــب  %54مــن االس ـ ـ ــرائ ـيـل ـيــني مــن
كاتسـاف ان يستقيل فـورا ،مقابل %38.5
يـفـ ـ ـضـل ـ ـ ـ ــون بـق ـ ـ ـ ــاءه يف مـ ـنـ ـ ـصـ ـبـه ،وفـق

استـطالع للـراي اجــرته االذاعــة العـامـة
االسرائيلية.
وي ـشـتـبه ايـضــا يف ان الــرئـيــس اسـتعـمل
حقه الــدسـتــوري بــاص ــدار عفــو رئــاسـي
الطـالق سـ ـ ـ ــراح سـجـ ـنـ ـ ـ ــاء مـ ـ ـ ــرتـ ـب ـ ـط ــني
بسياسيني اصدقائه.
وال يـتـمــتع ال ــرئـيــس االس ــرائــيلـي ب ــاي
ح ـصـ ــانـ ــة مـ ــرتـب ـطـ ــة مبـن ـصــبه ،وميـكـن
للمـستشـار القانـوني للحكـومة منـاحيم
مـزوز الـذي هـو مبثـابـة املــدعي العـام ،ان
يـص ــدر حكـم ــا بـحقه بـن ــاء عل ــى نـت ــائج
حتقيق الشرطة.
ورد احد محـامي رئيـس الدولـة ،صهيون
اميـر ،كل االتهمـات املـوجهـة الـى مـوكله.
واش ــار ال ــى ان االخـي ــر تع ــرض حمل ــاول ــة
ابت ــزاز من قـبل مــوظفــة ســابقــة وانه ال
"يـ ـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ـ ــد اي س ـ ـبـ ــب يـ ـ ـ ـ ـ ــدفـعـه الـ ـ ـ ـ ـ ــى
االستقالة".

قلق امريكي من استخدام القاعدة لالسلحة النووية
واشنطنCNN /
فـيـم ــا ي ــرجح م ـس ــؤول ــو االسـتخـب ــارات
األمـريـكيـة أن أسـامـة بـن الدن ،يختـبئ
علـ ـ ــى مـ ـ ــا ي ـبـ ـ ــدو يف إحـ ـ ــدى م ـن ـ ـ ــاطق
بـاكستـان ،يرى الـرئيس الـسابق لـوحدة
بن الدن يف وكالة االستخبارات املركزية
 ،CIAأن الواليات املتحدة سوف تكون
"محـظوظـة للغـاية" ،إذا مـا متكـنت من
القبض على زعيم تنظيم القاعدة.
وقـال مـايكل شـويـر ،الـذي تـرأس وحـدة
بـن الدن خالل الفـتــرة مـن  1996حـتــى
 ،1999لـ "  CNN:أح ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً ق ـ ـ ـ ـ ـ ــد
يحالفك احلظ".
وأض ــاف ق ــولـه" :ولكـن عـملـي ــة الـبحـث
عـن أسـ ــامـ ــة بـن الدن يف هـنـ ــدو كـ ــوش،
لـي ـسـت مـثل عـملـي ــة الـبحـث عــن إريك
رودولف يف شمال كارولينا".
ويف وقـت سـ ــابق ،قـ ــال شـ ــويـ ــر إن زعـيـم
تـن ـظـيـم الق ــاع ــدة مـنح اإلذن مـن قـبل
رجل ديـن ش ــاب يف ال ــسع ــودي ــة ،يخ ــول
تنــظيـم القــاعــدة "اسـتخ ــدام األسلحــة
النـوويـة ضـد الـواليـات املـتحـدة ،وقـتل
 10ماليني شخص".
أمــا غــاري ب ــرنتــسن ،الــذي تــولــى إدارة
نف ــس ال ــوحـ ــدة بع ــد وقـت ق ـصـي ــر مـن
هجمـات  11سبتمبـر /أيلول  ،2001قال

إن باكستـان بلد يعـرفه بن الدن جيداً،
فهـ ــو يـ ــشعـ ــر ب ـ ــأنه يف مـن ـ ــزله هـنـ ــاك،
ويـتمـتع ب ــدعم شـعبـي ،كمــا أنه الـبلــد
الذي لم يرحب بالقوات األمريكية.
ويف بــرن ــامج وث ــائقـي ل ـشـبكــة ،CNN
ق ــال ب ــرنـت ـسـن".إنه (بـن الدن) غ ــالـبـ ـاً

موجود يف باكستان".
وأضـاف إن هناك بـاكستـانيني مـا زالوا
يـتـ ــذكـ ــرون مـ ــا ق ـ ــام به بــن الدن خالل
فتــرة الـثمــانـينــات مـن القــرن املــاضي،
عنـدمـا أقـام مـراكـز يف مـدينـة بـيشـاور،
إليـواء وخـدمـة الالجـئني الفـاريـن من

لقطة النفجار نووي

احلرب السوفيتية على أفغانستان.
وفـيـم ـ ــا تقـتـ ــرب الـ ــذكـ ــرى اخلـ ــامـ ـسـ ــة
لهجمات احلادي عشر من أيلول ،فإن
زعـيـم تـنـظـيـم القــاعــدة ،الــذي يعـتـبــر
امل ــطلـ ـ ــوب األول لل ـ ــوالي ـ ــات املــتح ـ ــدة،
م ـ ـ ـ ــازال طـلـ ـيـقـ ـ ـ ـ ـاً ،رغ ــم كـل احلـ ـمـالت
العـسكـريـة التـي جنحت إلـى حـد كبيـر
يف احلد من خطورة هذا التنظيم.
وقــالت صـحفيـة "كـريـسـتيـان أمـنبـور"،
يف تقـريـر لهـا مـؤخـراً ،إنه من الـصعب
فهــم ك ــيف أن بــن الدن م ـ ـ ــازال مه ـم ـ ـ ـاً
لـلـغ ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــة حـ ـت ـ ـ ـ ــى اآلن ،رغ ــم أن إدارة
الـرئيـس األمــريكي ،جـورج بـوش ،ودول
الع ــالم ك ــانت مـصـمم ــة منــذ هـجمــات
 2001عل ــى الـتـخلــص مـنـه أو القـبــض
عليه.
وبعـ ـ ــد الـهج ـمـ ـ ــات ،ش ـنــت الـ ـ ــواليـ ـ ــات
املــتح ـ ــدة ح ـ ــرب ـ ـ ـاً علـ ـ ــى أفغ ـ ــان ـ ـس ـت ـ ــان
وأسقـطـت نـظــام طــالـبــان ،غـيــر أن بـن
الدن متكـن مـن الـتــواري عـن األنـظــار،
ولـعل الـ ـ ـس ـبــب يف ذلـك أن الـ ـ ــواليـ ـ ــات
املــتحـ ــدة لـم يـكـن لـ ــديهـ ــا قـ ــوات علـ ــى
األرض ،ولم يـكن لــديهـا مــا يكفـي من
اجلنــود يف أفغـانــستـان ،لـلقبـض عـليه
وسـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــذ الـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامه يف كـان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون األول عام
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للصـواريخ العـابـرة للقـارات ،بل إنهـا بـدأت
فى تصنيعها باالعتماد على منوذج ملنصة
إطالق صــواريخ (سكـود  -ســى) البحـريـة،
حـ ــصل ــت عل ــيهـ ـ ــا مـ ـ ــؤخ ـ ـ ـرًا مــن كـ ـ ــوريـ ـ ــا
الشمالية .منصة عائمة
ويعــتقـ ــد اخلـبـ ــراء األمـيـ ــركـيـ ــون أن هـ ــذه
املنصـة ستثبت على سفينة شحن إيرانية،
لتكـون منصة إطالق بحريـة متنقلة قادرة
عل ـ ــى اإلبحـ ــار إلـ ــى احملـي ــط األطلـ ـسـ ــى،
وتهديد الواليات املتحدة.
وح ـ ـســب رأى اخل ـبـ ـ ــراء فـ ـ ــإن اإليـ ـ ــران ـيــني
يــدركــون أن الــواليــات املـتح ــدة لن تـسـكت
علــى ه ــذا التـطــور اخلــطيــر ف ــى التــسلح
الـنـ ــووى ل ــطهـ ــران  ،وأنهـ ــا ســتعـمـل علـ ــى
تـ ـ ــدم ـيـ ـ ــره بعـ ـ ــد اإلعالن عــن ال ــتجـ ـ ــربـ ـ ــة
التشابهية للتفجير النووي.
هـ ـ ـ ــذا ودافـع ــت إيـ ـ ـ ــران ع ــن ردهـ ـ ـ ــا عـلـ ـ ـ ــى
مقتـرحـات الـدول الـسـت الكبـرى لتـسـويـة
أزمـتهــا النــوويــة مع الغــرب ووصفـته بــأنه
(إيجـابـي) وذلك بعـد أن أعــربت الـواليـات
املـتحــدة وأملــانـيــا عـن عــدم رضــاهـمــا بــرد
طهران.
وقـ ــال علــي الريجـ ــانـي كـبـيـ ــر املفـ ــاوضـني
االيـرانـيني يف املـلف النـووي لـوكـالــة أنبـاء
اجلمهوريـة االسالمية االيـرانية الـرسمية
أعـطت ايـران ردهـا علـى العـرض مبـنظـور
ايجابـي يف املوعـد التـي قالـت انها سـتقدم
فيه ردهـا .أولينـا اهتمـاما للعـرض بكامله
بغ ــرض ايج ــاد حل لـكل القـض ــاي ــا .وك ــرر
الريـجاني الدعوة إلجـراء محادثات جادة.
وعبرت الـواليات املتحـدة وأملانيـا وهما من
بني الدول الـست التـي قدمت الـعرض عن
عـدم رضـاهمـا بـالـرد االيـراني علـى عـرض
يـتـضـمـن حــوافــز جتــاري ــة وتكـنــولــوجـيــة
لــطه ــران مقـ ــابل وقف ن ـش ــاطه ــا الـن ــووي
ال ــذي يخ ـش ــى الغـ ــرب ان يك ــون مق ــدم ــة
لصنع اسلحة ذرية.
املوقف االملاني
ولـم تـعلــن تفـ ــاصــيل الـ ــرد االيـ ــرانـي لـكـن
املــستـشـارة االملــانيـة اجنـيال ميــركل قــالت
اخلـميـس ال ميكـننـا أن نـرضـى به .مـا كنـا
ن ـت ـ ـ ــوقع س ـم ـ ـ ــاعه لــم يـ ـ ــرد يف هـ ـ ــذا الـ ـ ــرد
وحتـديــدا ..سنــوقف تخـصيـب اليــورانيـوم
ونأتي لطاولة املفاوضات.
وتقـ ــول ايـ ــران ان لهـ ــا احلـق يف تخ ـصـيـب
الـيورانيوم مبوجب اتفاقية حظر االنتشار
النـووي .ويقول دبلـوماسيـون غربيـون انها
ال ميـكــن ان ت ـت ـم ـتـع بهـ ـ ــذا احلق ال ـ ــى أن
تبرهن على أن أنشطتها النووية سلمية.

املغرب حيبط هجوماً
ارهابياً كبري ًا
الرباط /رويترز
قال وزير الداخلية املغربي شكيب بنموسى
ان خلية من املتشددين اعتقلتها قوات
االمن املغربية كانت مجهزة لتنفيذ هجوم
أكبر كثيرا من تفجيرات الدار البيضاء يف
ايار عام  2003التي أودت بحياة  45شخصا.
وقالت احلكومة املغربية يف السابع من آب
امس انها فضت "شبكة ارهابية" كانت
تعتزم اعالن اجلهاد يف شمال شرق البالد
وجندت خمسة من افراد القوات املسلحة
قادرين على التعامل باملتفجرات.
واعتقلت السلطات اكثر من  40من اعضاء
جماعة انصار املهدي غير املعروفة من قبل
واستولت على متفجرات ومواد دعائية
ومعدات مختبرات.
وقال وزير الداخلية بنموسى ان اجلماعة
انشأت فرعا عسكريا اختار مناطق جبلية
يف شمال املغرب لتدريب اتباعها على
اجلهاد واحلصول على اسلحة مبساعدة
ملوك اخملدرات احملليني.
وقال بنموسى العضاء البرملان يوم
اخلميس "اجلماعة كانت تستهدف
مهاجمة منشات سياحية ومواقع حساسة
ومصالح اجنبية  ...وكانوا يعتزمون
اغتيال رموز الدولة او اشخاص السباب
معنوية".
واضاف قوله ان اجلماعة جنحت يف
السيطرة على كميات كبيرة من املواد
الالزمة لصنع قنابل وهو ما يزيد كثيرا
على الكمية التي استخدمت يف تفجيرات
الدار البيضاء يف مايو عام . 2003
وكانت حقيقة ان أحدث خلية يتم
اعتقالها ضمت افرادا عسكريني قد دقت
أجراس اخلطر يف انحاء اململكة التي كاد
ان يتعرض ملكها الراحل لالغتيال مرتني
يف سبعينات القرن املاضي يف محاوالت
انقالب قام بها ضباط يف اجليش.
وهون بنموسى من فكرة ان املتطرفني
االسالميني تسللوا يف صفوف اجليش
قائال ان اعضاء القوات املسلحة الذين
تورطوا مع جماعة انصار املهدي كانوا
افرادا هامشيني  ..جنودا ينتمون الى
اجلوقات املوسيقية العسكرية أو مراكز
رياضية او لصيانة املركبات.
ويف وقت سابق من العام قالت احلكومة
انها فضت اكثر من  50خلية ارهابية
واعتقلت اكثر من  2000من اعضائها منذ
تفجيرات الدار البيضاء.
وقال بنموسى ان احدى اجملموعات التي
اكتشفت يف تشرين الثاني من العام املاضي
كان لها صالت بتنظيم القاعدة وارادت
انشاء شبكة ارهابية يف انحاء املغرب
العربي.
واضاف قوله ان اعضاء جماعة اخري
فضت اوائل العام احلالي تدربوا يف
معسكرات يف مالي وكانوا على صلة
باجلماعة السلفية للدعوة والقتال
ومقرها اجلزائر.

