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يف احلدث العربي والدولي

إختبار أوروبي للنيات االيرانية مبفاعل مياه خفيفة

طهران ترفض العرض األورويب  ..وباريس تدعو ملوقف دويل حازم

املدى  /وكاالت
اصالحات

يجري امني عام االمم املتحدة كويف انان محادثات
مـع القـ ــادة الـيـ ــابـ ــانـيـني بـ ـش ـ ــأن اصالح املـن ـظـمـ ــة
الدولية والتوتر السائد يف شمال شرق آسيا.
واع ـ ــرب ان ـ ــان عـن رغـبــته يف ال ـ ــدفـع مبلـف اصالح
االمم املــتحـ ــدة قــبل انــتهـ ــاء واليــته يف  31كـ ــانـ ــون
االول املقبل.
وبذلك يحـاول انان استرضـاء طوكيو لكـونها ثاني
ممـ ــول ملـيـ ــزانـيـ ــة االمم املــتح ـ ــدة بعـ ــد الـ ــواليـ ــات
املتحدة.
وهددت طـوكيـو بخفـض مسـاهمتـها اثـر فشلـها يف
احلـ ـصـ ـ ــول علـ ـ ــى مـقعـ ـ ــد دائــم يف مـجلـ ــس االمــن
الـدولي ال سـيمـا بـسـبب معـارضــة بكني وعـدم دعم
واشنطن.
واعلـن نـ ــاطق ب ــاسـم وزارة اخل ــارجـي ــة الـي ــاب ــانـي ــة
"سـتــدرس الـيــابــان دعـمه ــا الصالح االمم املـتحــدة
وستـدعو انـان الى العـمل لكي يقـوم خلفه بـاملضي
قدما يف اجلهود الرامية الى االصالح".

معارضة

اعــرب نح ــو مئ ــة منــشق وشخــصيــة مـن املعــارضــة
االيـرانيـة عن "قلـقهم العـميق" اثـر اعتقـال املفكـر
رامني جهانبغلو مطالبني باالفراج عنه.
وجـاء يف بيـان وقـعه  132شخصــا "نحن النـاشـطني
الـ ـسـيـ ــاسـيـني واملـ ــدافعـني عـن حـ ــريـ ــة الــصحـ ــافـ ــة
وامل ــدرسني يف اجلــامعــة نعــرب عـن قلـقنــا الـعمـيق
ب ـشــان تــوقـيف واعـتقــال الــدكـت ــور جهــانـبغلــو (يف
سجن) ايوين".
واضـاف "ننـاشــد املسـؤولـني القضــائيني االيــرانيني
نـشـر مـذكـرة االتهـامـات املـوجهـة اليـه ومتكيـنه من
اتخاذ محام".

مفاعالت

اعلـنت شــركــة "اتــومــستــروي اكــسبــورت" ال ــروسيــة
املتخـصصـة يف بنـاء مفـاعالت نـوويـة يف اخلـارج ان
روسيا مستعدة لبناء مفاعالت نووية يف تركيا.
ومن جهتهم ،اكد املسؤولون االتراك خالل اجتماع
للـجنــة ال ــروسي ــة الت ــركيــة حــول الـطــاقــة عقــد يف
م ــوسك ــو االسبــوع الفــائـت ان املنــظمــات ال ــروسيــة
تسـتطـيع "االستـثمــار يف الطـاقـة التـركيـة يف اطـار
القوانني التركية".
هـذا وتتطلع انقرة الـى بناء ثالثة مفـاعالت نووية
تبـلغ قوتهـا خمـسة االف مـيغاواط ،علـى ان تبـاشر
عملها عام 2012.

حتية

تلقـى الــرئيـس جـورج بــوش حتيـة نــادرة من جــانب
مـســؤول اجـنبـي ،وذلك خـالل استـقبــالـه يف البـيت
االبـيــض رئـي ــس الـ ــوزراء االسـتـ ــرالـي جـ ــون هـ ــاورد
حليفه يف العراق.
وخـاطب هـاورد مـضيفـه خالل احتفـال يف حـديقـة
الـبيت االبـيض "العـالم يحـتاج الـى رئيـس اميـركي
ميلـك رؤيـ ـ ــة واضح ـ ــة حـ ـ ــول مخ ـ ــاط ـ ــر االره ـ ــاب،
وشجـاعـة وتصـميمـا علـى عـدم الـتخلي عـن املهمـة
حتــى الـقيــام بهــا مـهمــا ك ــانت الـصعــاب ،والـشـعب
االميركي والعـالم وجدا فيكم رئيسا مماثال ورجال
مماثال".

دعوة

حض مجلـس االمن الـدولي االطـراف السـودانيني
املـوقعـني يف ابوجـا اتفـاق السالم حـول دارفور عـلى
ضـرورة التـزام تعهـدهـم ،كمـا طـالب االطـراف غيـر
املوقعني باالنضمام الى االتفاق بدون ابطاء.
وصــادق مجلـس االمن بــاالجمـاع علـى القــرار رقم
 1679الـذي يعلـن فيه "عـزمه علـى اتخـاذ اجـراءات
حـازمـة وفــاعلـة ( )..ضــد اي شخــص او مجمـوعـة
تـنـتـهك او حت ــاول اع ــاق ــة تـطـبــيق اتف ــاق الــسالم"
املوقع يف ابوجا.

ضحايا

اسفـ ــر الهج ــوم ال ــذي شـنـته عـص ــاب ــات اجل ــرمي ــة
امل ـنـ ـظ ـم ـ ــة يف والي ـ ــة س ـ ــاو ب ـ ــاول ـ ــو عــن مقــتل 133
شخصا 115 ،يف هجـمات مختلفـة و 18معتقال من
ن ــزالء الــسج ــون الـتـي شه ــدت اعـم ــال شغـب وفق ــا
حلصيلة رسمية جديدة.
وق ــالت مــديــريــة االمـن العــام يف ســاو بــاولــو ان 40
شرطـيا و 71مهاجما واربعـة من املارة قتلوا يف 251
هجوما على قوات الشرطة واهداف مدنية.

مطالبة

طـالب اسمـاعيل هنـية رئـيس الـوزراء الفلـسطـيني
الـبـنـ ــوك العـ ــربـيـ ــة الـتـي لـ ــديهـ ــا امـ ــوال لل ــشعـب
الفلـسطيني الى املـبادرة بتحويل هـذه االموال الى
االراضي الفلسطينيـة رغم الضغوط الدولية التي
متارس عليها.
وقـال هـنيـة" :اوجـه النــداء للـبنــوك العــربيـة الـتي
لــديهـا امــوال للـشعـب الفلـسـطـينـي ان تكــون اكثـر
جرأة جلهـة حتويل هـذه االموال للـداخل ،واطالب
البنـوك الفلـسطـينيـة ايضـا ان تعبـر عن وطـنيتهـا
ال ـص ـ ــادقـ ـ ــة واملع ـ ــروف ـ ــة مــن اجل اســتق ـب ـ ــال ه ـ ــذه
احلــواالت ومـن اجـل تخفـيف املعــانــاة عـن االســرة
الفلسطينية وعن املوظف الفلسطيني".

ارهاب

اعـتبـرت عــدة صحف مغـربيــة ان اخلطـر االرهـابي
ما زال محدقا باملغرب بعد مرور ثالث سنوات على
اعتداءات السادس عشر من ايار.
 2003الـتي اسفــرت عن سقـوط  45قـتيال مـنهم 12
انــتحـ ــاريـ ــا مـن املـت ـطـ ــرفــني االسالمـيـني يف الـ ــدار
البيضاء.
واستهدفت تلك االعـتداءات التي نسـبت ملتطرفني
اسالميـني فنـدقــا ومطـاعـم يتــردد عليهـا االجــانب
ومقبرة يهـودية .وقالت الـشرطة ان اكـثر من ثالثة
االف "متطرف" اعتقلوا من حينها.

تكليف

اعلـن الــرئـيــس االيـطــالـي جــورجـيــو نــابــولـيـتــانــو
تكليف رومـانو بـرودي رئيـس ائتالف احتـاد اليـسار
االيطالي الفائـز يف االنتخابات التشريعية تشكيل
احلكومة.
واض ـ ــاف ال ـ ــرئ ـيـ ــس "ال احـ ـ ــد داخل دار احل ـ ــري ـ ــات
(ائتـالف اليـمني) نـازع بــرودي احلق يف تــولي هـذه
املسؤولية".
وكان بـرودي اعلن استعـداده لتولـي هذه املهمـة اثر
لقائه االول مع رئيـس الدولة وقـال "قائمـة اعضاء
احلكومة ستعرض الحقاً.

العواصم /وكاالت

اعلـن الــرئـيــس االيــرانـي محـمــود
احـم ــدي جن ــاد ام ــس االربع ــاء ان
طهــران تــرفـض الع ــرض االوروبي
الـذي يتـضمن اجـراءات حتفيـزية
اليـ ـ ــران مق ـ ــابـل وقف االن ـ ـشـ ـط ـ ــة
النووية احلساسة.
وقـ ــال احـمـ ــدي جنـ ــاد يف خ ـطـ ــاب
القـاه يف مديـنة اراك علـى مسـافة
 250كلــم ج ـنـ ـ ــوب غ ـ ـ ــرب طهـ ـ ــران
ونـقـلـه الـ ـتـلـفـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــون الـ ـ ـ ــرسـ ـم ــي
"يقولـون انهم يـريدون ان يقـدموا
لنا اجـراءات حتفيزيـة .يظنون ان
يف وسـعهــم ان يـ ـ ــاخـ ـ ــذوا ذه ـب ـنـ ـ ــا
ويعطونا يف املقابل اشياء ال قيمة
لها".

رفض ايران

واض ـ ــاف "ل ـ ـس ـنـ ـ ــا بح ـ ــاج ـ ــة ال ـ ــى
اجــراءاتـكم الـتحـفيــزيــة" ،يف وقت
يـ ـت ـ ـ ــدارس االوروبـ ـي ـ ـ ــون ع ـ ـ ــرض ـ ـ ــا
ي ـتـ ـض ـم ــن مج ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة اجـ ـ ــراءات
وحـوافــز حلمل ايـران علـى تعـليق
عمليات التخصيب.
وكــانـت طهــران علـقت بــرنــامجهــا
ال ـنـ ـ ــووي يف تـ ـ ـشـ ـ ــريــن االول2003
مـق ـ ـ ـ ــابـل فـ ـتـح مـف ـ ـ ـ ــاوض ـ ـ ـ ــات مـع
االوروبيني .وقـطعت املفاوضات يف
اب املـاضـي حني استـأنفت طهـران
حتــويل اليــورانيـوم ،املـرحلـة الـتي
تسبق التخصيب ،يف نيسان.
وتــابع احمـدي جنـاد "لقــد وافقنـا
علـ ــى تـعلــيق (الــتخ ـصـيــب) علـ ــى
م ــدى سنـتني وك ــانت هــذه جتــربــة
مريرة للشعب االيراني".
واضــاف "ان االيــرانـيني لـن يقعــوا

يف الـفخ م ـ ــرت ــني" ،بعـ ـ ــد ان طلــب
مـجـل ـ ــس االم ــن ال ـ ـ ــدول ــي ب ـ ـ ــدون
جــدوى من ايــران تعـليـق عمـليــات
التخصيب.
والقـى الــرئيـس االيــراني خـطــابه
يف مــدينــة اراك حيـث تبـني ايـران
مفـ ـ ــاعال ن ـ ــوويـ ـ ــا يع ــمل ب ـ ــامل ـي ـ ــاه
الــثقــيل ــة ويـتــيح احل ـصـ ــول عل ــى
البلوتونيوم لصنع قنبلة ذرية.
وق ـ ــد طلـبـت الـ ــوكـ ــالـ ــة الـ ــدولـيـ ــة
للـطاقـة الذريـة بدعـم من مجلس
االمن ال ــدولي مـن طهــران تعلـيق
بنــاء احملـطــة يف اراك وخـصــوصــا
تخصيب اليورانيوم.
وتـتــيح هـ ــذه العــملـيـ ــة احل ـصـ ــول
علـى الـوقـود لـلمحـطــات النـوويـة
امل ــدنـي ــة وك ــذلـك عل ــى ال ــشحـن ــة
الالزمة لصنع قنبلة ذرية.

تهديد مبطن

وكـ ـ ــرر اح ـمـ ـ ــدي جن ـ ـ ــاد تهـ ـ ــديـ ـ ــده
امل ـبـ ـطــن ب ـ ــان ـ ــسح ـ ــاب اي ـ ــران مــن
معــاهــدة حـظــر االنتـشــار النــووي
اذا ت ــزاي ــدت الــضغ ــوط ال ــدولـي ــة
على بالده.
وقـ ـ ــال "ال تعــمل ـ ــوا ب ـ ـشــكل يـ ـ ــدفع
ال ـ ــدول والـ ــشع ـ ــوب االخ ـ ــرى ال ـ ــى
الـتـخلـي عـن ع ـضـ ــويـ ــة معـ ــاهـ ــدة
حـظــر االنتـشــار النــووي وجتــاهل
الوكالة" الدولية للطاقة الذرية.
مـن ج ــانـبه دع ــا وزي ــر اخل ــارجـي ــة
الفـ ــرنـ ـسـي فــيلـيـب دوســت-بالزي
الذي يزور اسـرائيل امس االربعاء
الـ ـ ــى وحـ ـ ــدة وحـ ـ ــزم اجمل ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ــدولـ ـي ـ ـ ـ ــة ازاء املـلـف الـ ـن ـ ـ ـ ــووي
االيراني.

الوحدة واحلزم

وق ــال دوســت-بالزي بع ــدم ــا دشـن
ق ـ ــاع ـ ــة ط ـ ــوارىء حتــمل اســمه يف
مـستـشفـى سـوروكــا يف بئـر الـسبع
"نع ــمل حـ ـ ــال ـي ـ ـ ــا عل ـ ـ ــى كل ـم ـتــني
ج ـ ـ ـ ــوه ـ ـ ـ ــريـ ـت ــني :وح ـ ـ ـ ــدة وح ـ ـ ـ ــزم
اجملموعة الدولية".
واضاف امـام الصـحافـيني انه "لن
يـكـ ــون هـنـ ــاك اي شـيء اسـ ــوأ مـن
مجموعة دوليـة غير متحدة حول
هذا املوضوع".
وتـ ـ ـ ـ ـ ــابـع "امـ ـ ـ ـ ـ ــا ان تـعـلـق ايـ ـ ـ ـ ـ ــران
انـشـطـتهــا النـوويـة احلـسـاسـة ...
وحينـئذ ميكـننا تـقدمي اقتـراحات
ايج ـ ــاب ـي ـ ــة" ال س ـي ـمـ ـ ــا يف مج ـ ــال
الـتع ــاون الـن ــووي امل ــدنـي "ام ــا ان
تــبقـ ــى ايـ ــران حـ ــازمـ ــة وال تـ ــريـ ــد
احلوار وتواصـل برنامجها النووي
وح ـي ـن ـئـ ـ ــذ يف ـت ـ ــرض ان ي ــتح ــمل
مجلس االمن مسؤولياته".
وقــال وزيــر اخلــارجـي ــة الفــرن ـسـي
"كنـا نعتقد مـنذ البـداية بـان ازمة
االنـت ـشــار الـنــووي االيــرانـي ازمــة
خطيرة".
ووصل دوست-بالزي الـى اسرائيل
الطالق املـوسـم الثقـايف الفـرنـسي
وبحــث الق ـضـيـ ــة الـفلـ ـس ـطـيـنـيـ ــة
واملـلـف ال ـ ـنـ ـ ـ ـ ــووي االيـ ـ ـ ـ ــرانـ ــي مـع
املسؤولني االسرائيليني.

عرض اوروبي

وك ــان دبل ــوم ــاسـي ــون مـن االحت ــاد
األوروب ــي قـ ـ ـ ــد ذكـ ـ ـ ــروا إن الـقـ ـ ـ ــوى
األوروبـ ـيـ ـ ـ ــة ال ـكـ ـبـ ـ ـ ــرى الـ ـثـالث يف
االحتـ ــاد تعـتـ ــزم أن تعـ ــرض علـ ــى

إي ــران ت ــزوي ــدهـ ــا مبفـ ــاعل ن ــووي
يعــمل ب ـ ــاملـ ـ ــاء اخلفــيف يف إط ـ ــار
مجمـوعـة من احلـوافــز إذا وافقت
طهــران علــى جتـميــد بــرنــامجهــا
لتخصيب اليورانيوم.
وقـالـوا إن دهـشتهـم ستكـون بـالغـة
اذا ق ــبلــت ايـ ـ ــران ع ـ ـ ــرض القـ ـ ــوى
االوروب ـي ـ ـ ــة لـك ـنـهــم أض ـ ـ ــاف ـ ـ ــوا أن
العـرض اذا رفـض فــسيعـتبــر ذلك
تـأكيـدا ألن بـرنـامج ايـران النـووي
ال تقـتـص ــر اهـ ــدافه عل ــى ت ــولـي ــد
الطاقة لألغراض السلمية.
وقـ ـ ــال دبل ـ ــوم ـ ــاســي مــن االحت ـ ــاد
االوروبـ ــي إن الـ ـ ـ ـ ــدول االوروب ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
الــثالث -ب ـ ــري ـط ـ ــان ـي ـ ــا وف ـ ــرن ـ ـس ـ ــا
وامل ــانيــا -ومـكتـب منــسق الـشــؤون
اخلـ ــارجـيـ ــة بـ ــاالحتـ ــاد خـ ــافـيـيـ ــر
سـوالنـا سـتنـاقــش خطـة احلـوافـز
املقـت ــرح ــة مع نـظ ــراء ام ــريكـيـني
وروس وصيـنيـني يف لنـدن يـوم غـد
اجلمعة.

املعارضة الربملانية الكويتية تطالب باستجواب
رئيس الوزراء
الكويت /وكاالت
قــدم النـواب املعـارضـون للـمقتـرح
احلـك ـ ـ ــومــي ب ـتـع ـ ـ ــديـل ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر
االنـتخــابيــة امـس االربعــاء طـلبــا
باستجـواب رئيس مجـلس الوزراء
الكويتي وذلك الول مرة يف تاريخ
الـكـ ــويــت ،علـ ــى مـ ــا افـ ــاد مـ ــراسل
وكالة فرانس برس.
ومت تق ـ ــدمي ال ــطلـب ال ـ ــى االمـني
العـ ــام جملل ــس االمـ ــة (الـبـ ــرملـ ــان)
الكويتي محمد املعوشرجي.
وجـ ـ ــاء تقـ ـ ــدمي طلــب اس ــتج ـ ــواب
رئـي ــس مجلــس ال ــوزراء الك ــويـتـي
الشيخ ناصر احملـمد الصباح وهو
مـن االســرة احلــاكـم ــة يف الكــويـت
بعيد تقـدمي احلكومة طلبا لعقد
جلـســة خــاصــة للـبــرملــان االثـنـني
العــادة مـنــاقـشــة مـشــروع تعــديل
الدوائر االنتخابية.
ويـنــص املقـتـ ــرح احلك ــومــي عل ــى
خفـض الــدوائــر االنـتخــابـيــة مـن
 25ال ـ ــى عـ ـش ـ ــر دوائ ـ ــر يف ال ـ ــوقــت
الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـطـل ــب فـ ـيـه  29نـ ـ ـ ــائـ ـبـ ـ ـ ــا
معـ ــارض ـ ــا خفــض الـ ــدوائـ ــر الـ ــى
خمس.
وكـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـئـ ـ ـ ـ ــات احمل ـ ـتـجـ ــني قـ ـ ـ ـ ــد
احتـشدوا امام مقـر مجلس األمة
(البـرملان) الكويتي بعد التصويت
ل ـصـ ــالح إح ــال ــة م ـش ــروع ق ــان ــون

اسلحة نووية

وق ـ ـ ــال -سـ ـيـ ـم ـ ـض ـ ـ ــون ق ـ ـ ــدم ـ ـ ــا يف
بـ ـ ــرنـ ـ ــامـجهــم إلن ـتـ ـ ــاج االسـلحـ ـ ــة
ال ـن ـ ــووي ـ ــة .أظــن أن هـ ـ ــذه مج ـ ــرد
محـاولــة لنـرى إن كـان االيــرانيـون
سـ ـيـقـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــون نـع ــم ..ل ـكـ ـنـه ــم ل ــن
يفعلـوا .موقفـنا سـيكون مـوقفا ال
ي ـ ـت ـ ـ ـض ـ ـمـ ــن قـ ـ ـ ـ ــدرا ك ـ ـب ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرا مـ ــن
احلماس-.
وتـ ـشـيـ ــر وثــيقـ ــة سـ ــريـ ــة لالحتـ ــاد
االوروبـي حــصلــت علــيهـ ــا رويـتـ ــرز
يوم الثالثاء الى أن االحتاد املكون
مـن  25دول ــة يـن ــاق ــش مجـم ــوع ــة
واسعـ ــة الـن ـطـ ــاق مـن الـعقـ ــوبـ ــات
االقتـصــاديــة والــسي ــاسيــة تـشـمل
حـظ ــر سف ــر م ـس ــؤولـني اي ــرانـيـني
وجتـمـي ــد ارص ــدة ش ــرك ــات واف ــراد
ايرانيني.

عملية إنتحارية يف القوقاز
انغوشيا/وكاالت

قـتل سـبعــة اشخــاص بـيـنهـم مـســؤول كـبـيــر يف
الـشرطـة احملليـة يف اعتـداء بالـسيـارة املفخـخة
نفـ ــذه انــتحـ ــاري ام ــس االربعـ ــاء يف انغـ ــوشـيـ ــا،
اجلمهـوريـة الــواقعــة يف القـوقـاز الــروسي قـرب
الـشيـشــان ،كمـا نـقلت وكــاالت االنبـاء الــروسيـة
عن وزارة الداخلية احمللية.
وق ــال الـنـ ــاطق ب ــاسـم وزارة الـ ــداخلـي ــة احـم ــد
اوشـيف لــوكــالــة فــرانــس بــرس ان "االنـتحــاري
فج ــر سـيـ ــارته عـن ــد م ــرور م ــوكـب ن ــائـب وزي ــر
الـ ــداخلـي ــة جـب ــرائــيل ك ــوسـتـ ــويف ال ــذي ك ــان

مـت ـ ــوجه ـ ــا" ال ـ ــى ن ـ ــزران ،امل ـ ــديـن ـ ــة الـكـب ـ ــرى يف
انغ ــوشـي ــا .واوضـح ان "االنفج ــار ك ــان ش ــدي ــد
القـ ــوة .لـم يــبق شـيء ،ال سـيـ ــارة االنـتـ ــاري وال
سيارة نائب الوزير".
وق ــالـت ال ـش ــرط ــة ان القـتل ــى ال ـسـبع ــة -ب ــدون
االنتحاري -هم نائب الـوزير واثنان من حراسه
الشخصيني وكذلك اربعة من املارة.
وتـتك ــرر االعتــداءات الـتي تـسـتهــدف مـس ــؤولي
الشـرطـة يف هـذه اجلمهـوريـة الـروسيـة اجملـاورة
للـشيشان حيث تدور مواجهات بني قوات االمن
واملـتـمـ ــرديـن املـ ــوالــني للـ ـشـيـ ـشـ ــان بـ ــانـت ـظـ ــام.

محاس تدرس إمكانية املفاوضات مع ارسائيل
دون االعرتاف هبا

تقـ ــدمــت به احلـكـ ــومـ ــة لــتع ـ ــديل
النـظــام االنـتخــابي الــى احملـكمــة
الـدستورية ،وسط انباء عن توجه
حلل البرملان.
وقـ ــد أثـ ــارت نـتــيجـ ــة الـت ـصـ ــويـت
انــتق ـ ــادات مــن أعـ ـضـ ـ ــاء اجمللـ ــس
خصوصا اإلصالحيني.
ويرى منتقدو مشروع القانون انه
مي ـثـل ظل ـمـ ـ ــا للــبعــض ،ك ـمـ ـ ــا انه
يــتجـ ــاهـل حقـ ــائق اســتجـ ــدت مع
تغيـر التــركيبـة الـسكـانيـة لـبعض
املناطق بالكويت.
وقـ ـ ــد ق ـ ـ ــاطع عـ ـ ــدد مــن ال ـنـ ـ ــواب

اإلصالحـيـني جل ـس ــة الـت ـص ــويـت
وخرجـوا من املبنـى وانضمـوا إلى
نحــو  200مـتـظــاهــر مـن مــؤيــدي
اإلصالح.
ويقـول مـؤيـدو مـشـروع القـانـون (
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اإلس ـ ــالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني
واإلصــالحـ ـ ـي ـ ــني واملـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـت ـق ـل ـ ــني
واللـيـب ــرالـيـني) إن تـقلـيــص ع ــدد
الـدوائر اإلنـتخابـية سـوف يقلص
الـغ ـ ـ ـ ــش االن ـ ـتـخـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ــي وشـ ـ ـ ـ ـ ــراء
األصـ ــوات ،ويقـ ــولـ ــون إن إحـ ــالــته
إلـ ــى احملـكـمـ ــة الـ ــدسـتـ ــوريـ ــة أمـ ــر
الهدف منه إعاقة اإلصالح.

جملس الدولة الرتكي يتعرض الطالق نار
انقرة/ا ف ب
اعـلن حــاكـم انقــرة كمــال اونــال ان
قــاضيني تـركـيني معـروفني بحـسب
وسـائل االعالم مبـواقفهمـا املـؤيـدة
لـلعلـمـن ــة ،اصـيـب ــا بج ــروح ب ــالغ ــة
ص ـب ـ ــاح امـ ــس االربع ـ ــاء حــني فــتح
مـسلح النــار خالل اجتمــاع جمللس
الـدولـة يف العـاصمـة التـركيـة وهـو
يهـتف "اهلل اكبـر" .واصـيب ثالثـة
اشخاص اخرين يف الهجوم.
وذكـرت مـحطـة سـي ان ان التــركيـة
وشـبكــة ان تي يف ان املهــاجم الـذي
عـ ـ ــرف ع ــنه بـ ـ ــانـه محـ ـ ــام يـ ـ ــدعـ ـ ــى
اصـالن ال ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاسـالن دخـل اث ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاء
اج ـت ـمـ ـ ــاع لـلقـ ـضـ ـ ــاة يف الـ ـط ــبقـ ـ ــة
الث ــامن ــة من املـبنــى فــاطلـق النــار

مفاعل اوروبي

وقــال ال ــدبلــومــاسـي املـطـلع علــى
املف ـ ــاوض ـ ــات مع اي ـ ــران ل ـ ــوك ـ ــال ـ ــة
رويترز مشتـرطا عدم نشر اسمه -
ال ـ ـثـالثـ ــي االوروبـ ــي وس ـ ـ ـ ـ ــوالن ـ ـ ـ ـ ــا
يخـططـون لعـرض مفـاعل اوروبي
يعـمل بــاملــاء اخلفـيف علــى ايــران
مـق ـ ـ ـ ـ ــابـل وقـف ب ـ ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ـ ــامـجـه ـ ـ ـ ـ ــا
للتخصيب-.
وق ــال دبل ــوم ــاسـي ــون مـن االحت ــاد
االوروبي إن العـرض سـيكــون اكثـر
حتــديــدا بــدرجــة كـبـيــرة ألسـبــاب
مــنه ـ ــا أنهــم واثقـ ــون مـن تـ ــأيـيـ ــد
الواليات املتحدة الكامل له.
لـك ــنه ــم أوضح ـ ـ ــوا أنهــم ال يـ ـ ــرون
س ــوى احـتـم ــاال ضـئــيال ألن تقـبل
ايـران العـرض وأن الهـدف قبل أي
شيء ه ــو أن يثـبتــوا للـمتــشكـكني
مثـل روسيــا والـصـني أن الغــرب ال
يـسعى حلـرمان ايـران من الطـاقة
النـوويـة املـدنيـة .وقـال دبلـومـاسي

اوروب ـ ــي -ورغ ـ ــم ذل ــك فـال اح ـ ـ ـ ـ ـ ــد
يعتقـد أن هذا املفاعـل سيبنى ألن
اي ــران سـت ــرفـض -مـضـيف ــا أن اي
مـفاعل اوروبي سـيكون ثمـنه اعلى
كـثـيـ ــرا مــن املفـ ــاعل الـ ــذي تـبـنــيه
روسيا حاليا يف ايران بتكلفة تبلغ
مل ـيـ ـ ــار دوالر .مــن جـ ـ ــان ــبه  ،قـ ـ ــال
الـ ــسفـي ـ ــر االمـي ـ ــركـي ل ـ ــدى االمم
املتحـدة جون بولـتون إنه لن يعلق
علـ ــى فك ــرة عـ ــرض املف ــاعـل لكـنه
أوضح أن الع ــرض يجــب أن تك ــون
به عـ ـصـ ـ ــا ال ج ـ ـ ــزرة فق ــط - ..أي
ل ـي ـ ــس ن ـ ـصـف ب ـ ـ ــاق ـ ـ ــة .-وأض ـ ـ ــاف
م ـ ـس ـ ــؤول أم ـي ـ ــركــي ي ــتع ـ ــامـل مع
ق ـضـ ــايـ ــا مــنع االنـتـ ـشـ ــار الـنـ ــووي
م ـت ـ ـسـ ـ ــائال -مل ـ ــاذا يــتعــني عل ـي ـن ـ ــا
مساعدة وتقوية برنامجهم.

علـ ــى اجملـتــمعـني وهـ ــو يهــتف "اهلل
اكبر".
وافـ ــادت احمل ـطـتـ ــان ان القـ ــاضـيـني
مع ـ ــروف ـ ــان ب ـت ـ ــوق ـيـعه ـم ـ ــا ق ـ ــرارات
صـ ـ ــادق ــت علـ ـ ــى م ـنـع احلجـ ـ ــاب يف
الـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر العـ ـ ــامـ ـ ــة واجل ـ ـ ــامعـ ـ ــات
التــركيــة ،وقــد اصـيب احــدهمــا يف
العنق واالخر يف املعدة.
واعلـنت الـسلـطـات ان قــوات االمن
قـبـضـت عل ــى املهــاجـم وه ــو يحـمل
مـ ـس ــدس ــا اوت ــوم ــاتــيكـي ــا مـن ن ــوع
غلوك الـذي ميكن العبـور به بدون
ان ت ــرصـ ــده اجه ــزة كـ ـشـف املع ــادن
وتق ــوم ش ــرطـ ــة مك ــافح ــة االره ــاب
حــالـيــا بــاسـتج ــوابه .ولـم تعــرف
دوافعه على الفور.

رام اهلل /وكاالت
يـبحـث م ـس ــؤول ــون يف ح ــرك ــة
حمــاس مــا اذا ك ــانت احلــركــة
ستـتبنـى مبـادرة تقبل بـإجـراء
محـ ــادث ـ ــات مع إسـ ــرائــيل مـن
دون االعتراف بها وهي خطوة
ال ت ـ ــرق ـ ــى لــتلـبـي ـ ــة امل ـط ـ ــالـب
الغـ ــربـيـ ــة ورمبـ ــا تـ ـسـ ــاعـ ــد يف
تخفيف الضغط الدولي.
فـعلـ ـ ــى الـ ـ ــرغــم مــن ال ـتـعهـ ـ ــد
الـعـل ـنــي مــن ج ـ ـ ــانــب رئ ـي ـ ــس
الــوزراء اسمــاعيل هـنيـة بعـدم
إج ـ ـ ـ ـ ــراء أي ت ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــازالت ق ـ ـ ـ ـ ــال
مسـؤولـون من حمـاس لـوكـالـة
رويـ ـتـ ـ ـ ــرز إن بـعـ ــض اع ـ ـضـ ـ ـ ــاء
اجلـمـ ــاعـ ــة يـ ــدرسـ ــون مـ ــا هـي
املكـاسب السياسية التي ميكن
ج ـن ــيه ـ ــا مــن ج ـ ــراء تـخف ــيف
مــواقفهــا ومــا هــو أفـضـل وقت
ممـكـن القـتـ ــراح أي تغـيـيـ ــرات

سي ــاسيــة .وقــال غ ــازي حمــد
امل ــتح ـ ــدث ب ـ ــاســم احلـك ـ ــوم ـ ــة
الفلسطـينية بقيـادة حماس -
هناك بحـث يف أكثر من خيار.
ومنهــا قيـام دولـة فلـسـطيـنيـة
عل ـ ــى االراضــي احملــتل ـ ــة ع ـ ــام
 1967.نحن أيـضـا لــسنـا ضـد
املـف ـ ـ ـ ـ ـ ــاوض ـ ـ ـ ـ ـ ــات مـع دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ج ــدواهـ ــا ..ولكـن ن ـطـ ــرح حال
نهـ ــائـيـ ــا رزمـ ــة واحـ ــدة ولـي ــس
على مراحل-.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف -ول ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــن يف ك ــل
اخليــارات املـطــروحــة ال ميـكن
االعتراف بإسرائيل-.
ومنــذ تــولـي حمــاس الـسلـطــة
الفلـسـطيـنيــة يف أوائل مـارس
آذار لــم ت ـت ـمـكــن مــن ت ـ ــوف ـي ـ ــر
االموال الالزمـة لدفع مرتبات
 165ألـف مـ ـ ـ ــوظـف ح ـكـ ـ ـ ــوم ــي
بـ ـ ـس ـبــب ق ـ ـطـع املـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــدات

الـغ ـ ـ ــرب ـي ـ ـ ــة ورفـ ــض ال ـب ـن ـ ـ ــوك
حت ـ ــويل أي أم ـ ــوال حلـك ـ ــوم ـ ــة
حماس.
وتـ ــابع حـم ــد -أح ــد االسـب ــاب
لدراسـة هذه اخلـيارات انـنا يف
ال ــسل ـطـ ــة ومـن يـ ــده يف الـنـ ــار
لـيــس مـثل الــذي يــده يف املــاء
وال بـ ـ ــد مــن ايـ ـضـ ـ ــاح امل ـ ـ ــوقف
السياسي للناس-.
وقـ ـ ــال فـ ـ ــرح ـ ـ ــات أسعـ ـ ــد وهـ ـ ــو
مسـؤول بـارز يف حمـاس -نحن
ن ــبحــث خ ـيـ ـ ــارات س ـيـ ـ ــاس ـيـ ـ ــة
مختلفة-.
وقــال م ـســؤولــون مـن حـمــاس
إنهـم ي ــسع ــون أوال لـلح ـص ــول
علـى مـوقف مـوحـد من جـانب
كل الفـص ــائـل الفل ـسـطـيـنـي ــة
ب ـش ــأن القـض ــاي ــا ال ـسـي ــاسـي ــة
املهـمـ ــة يف حـ ــوار وطـنـي يـبـ ــدأ
االسبوع املقبل.

سيؤل حتث بيونك يانغ عىل التخيل عن اسلحتها النووية
سيؤول/اف ب

حـثت كــوريــا اجلنــوبيــة امـس
االربعـاء كوريا الشمـالية على
ان حتـ ــذو حـ ــذو لـيـبـيـ ــا الـتـي
اعـ ـ ــادت الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ــتحـ ـ ــدة
عـالقاتهـا الدبلـوماسـية مـعها
اثـ ــر تخلـيه ــا عـن تــطلع ــاته ــا
لتطوير اسلحة دمار شامل.
وصـ ـ ـ ــرح وزيـ ـ ـ ــر اخلـ ـ ـ ــارجـ ـيـ ـ ـ ــة
الـكـ ــوري اجلـنـ ــوبـي بـ ــان كـي-
م ـ ـ ــون يف ت ـ ـص ـ ـ ــريـح صـح ـ ـ ــايف
اسـ ـبـ ـ ـ ـ ــوع ــي ان "مـ ـ ـ ـسـ ـتـقـ ـبـال
م ـ ـش ـ ــرق ـ ــا" ي ـن ـتـ ـظ ـ ــر ك ـ ــوري ـ ــا
ال ـ ـش ـم ـ ــال ـي ـ ــة اذا ع ـ ــادت ال ـ ــى
احملادثـات السـداسيـة وتخلت
عن تطلعاتها النووية.
وقال الـوزير الكـوري اجلنوبي
"لقـد تخلت ليبيـا طوعيا عن

اسـلحـ ـ ــة الـ ـ ــدمـ ـ ــار ال ـ ـش ـ ـ ــامل
لـلـح ـ ـص ـ ـ ــول عـل ـ ـ ــى مـخـ ـتـلـف
احل ــواف ــز .وه ــذا مـث ــال جـي ــد
ملـ ـســتقــبل مـ ـشـ ــرق ( )..عـنـ ــد

التخلي عن هذه االسلحة".
واضـ ــاف "ان احلك ــوم ــة حتـث
الك ــوريـني ال ـشـم ــالـيـني عل ــى
الـع ـ ـ ـ ــودة ال ـ ـ ـ ــى احمل ـ ـ ـ ــادث ـ ـ ـ ــات

ال ـ ـس ـ ــداس ـي ـ ــة يف اس ـ ــرع وقــت
ممكـن حلل املـســال ــة النــوويــة
الن امـامهم مسـتقبال مشـرقا
وجي ــدا عنــدمــا يـتخل ــون عن
ب ـ ـ ـ ــرامـج اسـلـح ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــار
الشامل".
وقـد اعـادت الـواليـات املتحـدة
االثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــني عــالق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ال ــدبل ــوم ــاسـي ــة الك ــامل ــة مع
ليبيا مكـافأة لها علـى قرارها
التخلـي عن بـرامجهـا النتـاج
اسـلحـ ــة دمـ ــار شـ ــامل .وحتـث
واشـنـطـن ك ــوري ــا ال ـشـم ــالـي ــة
وايـران منـذ ذلك الـوقت علـى
ان حتذوا حذو ليبيا.
واعلـنت كــوريــا الــشم ــاليــة يف
شـ ـب ـ ـ ــاط 2005انـه ـ ـ ــا انـ ـتـج ــت
اسلحة نووية.

احلـــــوار اللـبـنـــــاين يفــــشل يف إقــــالــــة حلــــود
بيروت /وكاالت
لم يتـوصل املـشاركـون يف مؤمتـر احلوار
اللـبنــاني مـرة جـديـدة إلــى اتفــاق علـى
مصير الرئيـس اميل حلود الذي تسعى
الغــالبيــة النيـابيـة إلـى تنحـيته وفق مـا
أعلن رئيس البرملان نبيه بري.
وقــال بــري ان اجللـســة املقـبل ــة للحــوار
التي ستعقد يف  8حزيران/يونيو املقبل
ستنـاقش قـضية نـزع سالح حزب اهلل يف
إطار استراتيجـيا دفاعية حلماية لبنان
من إسرائيل.
وت ـ ــابع -لـم يـت ـ ــوصل املــتح ـ ــاورون ال ـ ــى

اتفـاق -حول تنحـية حلود الـذي يحتاج
الى غالبية الثلثني يف مجلس النواب.
وتطـالب الغالبيـة النيابـية باقـالة حلود
ال ـ ــذي م ـ ــددت واليـتـه ثالث سـن ـ ــوات يف
ايلـ ــول  2004االمـ ــر الـ ــذي مهـ ــد الزمـ ــة
سيـاسيـة خـطيـرة ال يــزال لبنـان يعـيش
ذيولها.
واضـاف بري -مت االنـتقال الـى النقـطة
االخ ـي ـ ــرة اي ال ـ ـس ـي ـ ــاس ـ ــة ال ـ ــدف ـ ــاع ـي ـ ــة
واملقـ ــاومـ ــة وتـنـ ــاول الــنقـ ــاش اخل ـطـ ــر
االس ــرائــيلـي مـن احــتالل مل ــزارع شــبع ــا
واعـتـ ــداءات وقـ ــد تـكلـم الـ ـسـيـ ــد حـ ـسـن

نصراهلل يف هذا املوضوع ملدة ساعة.-
وت ـ ــابع انـه -مت االتف ـ ــاق عل ـ ــى ت ـ ــأجــيل
اجللسة إلى يوم اخلميس  8حزيران.
وكـان النـائب علـي حسـن خليل القـريب
من بــري ابلغ الـصحــافـيني قـبل نهــايــة
جلـسـة احلـوار الـتي اسـتمـرت نحـو أربع
ســاع ــات ان ملف الــرئــاس ــة اغلق جــراء
عدم التوصل إلى اتفاق حوله.
ويـنـص القــرار الــدولـي  1559علــى نــزع
سالح املــيلـيـ ـشـي ـ ــات اللـبـنـ ــانـيـ ــة وغـيـ ــر
الل ـب ـنـ ـ ــان ـيـ ـ ــة اي حـ ـ ــزب اهلل الـ ـ ـش ــيعــي
والفصائل الفلسطينية يف لبنان.

