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بكنيـ  ا.ف.پ: ابلغ زعيم كوريا الشمالية كيم 
جونغ ايل املوفد صيني خالل لقائهما في بيونغ 
يانغ امس انه »يرغب في حل« مسألة البرنامج 
النووي الكوري الشمالي »عبر محادثات ثنائية 
ومتعددة االطراف«، حســــبما افادت وكالة انباء 
الصني اجلديدة. ويشكل ذلك آخر فصل في سلسلة 
مبادرات سالم عرضها نظام بيونغ يانغ في اآلونة 

األخيرة بعد اشهر من التصعيد اثر انسحابه من 
املفاوضات السداسية حول نزع أسلحته النووية 
في ابريل.  وعرض كيم جونغ ايل هذه املبادرة 
خالل زيارة ملوفــــد الصني، اقرب حليف لكوريا 
الشــــمالية، الى بيونغ يانغ.  وقالت الوكالة ان 
كيم جونغ ايل عرض عند استقباله داي بينغو 
موفد الرئيس الصيني هو جينتاو »موقف كوريا 

الشمالية حول الوضع في شبه اجلزيرة الكورية 
وحول البرنامج النووي«.  واضافت ان الزعيم 
الكوري الشمالي »قال ان كوريا الشمالية تواصل 
بحزم هدف نزع االسلحة النووية وهي ملتزمة 
باحلفاظ على السالم واالستقرار في شبه اجلزيرة 
وترغب في تســــوية هذه املشكلة عبر محادثات 

ثنائية ومتعددة االطراف«.

زعيم كوريا الشمالية يبدي استعدادًا للتفاوض بشأن برنامج بالده النووي

نجاد يجدد إنكاره للمحرقة اليهودية ويتوقع انهيار النظام اإلسرائيلي قريبًا

مواجهات في يوم القدس بإيران وأنباء عن اعتداء على خاتمي
طهرانـ  ا.ف.پ: شهدت تظاهرات نظمت في ايران امس مبناسبة يوم 
القدس اعمال عنف حيث تعرض الرئيس السابق محمد خامتي احد قادة 
املعارضة العتداء بينما ضرب انصار للنظام احملافظ محتجني، حسبما 

ذكر شهود عيان ومواقع على االنترنت.
وهاجمت حشــــود زعيم املعارضة مير حسني موسوي عند وصوله 

بسيارته الى التظاهرة وأجبرته على مغادرة املكان.
وانضم موسوي الى التجمع مع حراســــه الشخصيني قرابة الظهر 

فهاجمه املتظاهرون بهتاف »املوت ملوسوي املنافق«.
واجتاحت احلشــــود موجة من الغضب، فهاجموا سيارته وضربوا 
الزجاج بقبضاتهم حتى اجبروه على مغادرة التظاهرة، ايضا بحســــب 

الوكالة.
وتظاهر عشرات اآلالف من انصار املعارضة امس في طهران تأييدا 
لزعيمهم موسوي متحدين حتذيرات النظام ووجود امني كثيف مبناسبة 

يوم القدس الذي خصصته اجلمهورية االسالمية لدعم الفلسطينيني.
ووسط انتشار امني كثيف جتمع عشرات اآلالف من االشخاص في 
جادة هفت تير )السابع من تير الشهر الرابع في التقومي االيراني( تأييدا 

ملوسوي، حسبما ذكر شهود عيان.

ال غزة وال لبنان نستشهد إليران

وردد املتظاهرون من رجال ونساء، الذين يضعون عصبا وشارات 
خضراء »يا حســــني مير حسني« و»ال غزة وال لبنان، نستشهد من اجل 

إيران«.
وذكر موقع لالصالحيني على االنترنت وشهود عيان ان مجموعات 

موالية للسلطة االيرانية هاجموا الرئيس السابق خامتي.
وقال موقع »برملــــان نيوز« االصالحي االيرانــــي ان »مجموعة من 
احملافظني هاجمت خامتي، ســــقطت عمامته وكانوا يريدون ضربه لكن 

مناصريه منعوهم من ذلك ثم تدخلت شرطة مكافحة الشغب«.
واكد محمد رضا شقيق خامتي انه لم يصب بجروح. واوضح لوكالة 
فرانس برس ان »اشخاصا رددوا هتافات ضده« عند مهاجمته واضاف 

»انه في املنزل اآلن«.

أنصار النظام تسلحوا بالعصي

وقال شهود عيان ان انصارا للنظام املتشدد يرتدون اللباس املدني 
ويركبون دراجات نارية ضربــــوا بالعصي عددا كبيرا من املتظاهرين 

وقاموا باحتجازهم.
وصرح شاهد لوكالة فرانس برس بان »رجاال باللباس املدني وعلى 
دراجات اقتحموا حشدا ألنصار املعارضة الذين كانوا عائدين من التجمع 

وأوقفوا عددا منهم وقاموا بضربهم بالهراوات«.
واضــــاف ان احلــــادث وقع في جادة هفت تير في وســــط العاصمة 

طهران.

وقال شهود عيان ان الشــــرطة تدخلت وحاولت تهدئة املجموعتني 
ثم قامت بالفصل بينهما.

واضاف الشهود ان انصار املعارضة هتفوا »املوت للديكتاتور« و»اهلل 
اكبر« بينما كانوا يتعرضون للضرب.

وخارج طهران هاجم عناصر في امليليشــــيا االســــالمية )الباسيج( 
متظاهرين في تبريز شــــمال البالد كما اوقــــف عناصر تابعون للنظام 
يرتدون اللباس املدني أنصارا للمعارضة كانوا يتظاهرون، حسبما ذكر 

موقع املعارضة »موجكامب«.

مواجهات في أصفهان
وفي اصفهان )وســــط(، قام عناصر من الباسيج وقوات من النظام 

باللباس املدني بضرب انصار للمعارضة حسبما ذكر املوقع نفسه.
وهذه اول مرة منذ التاسع من يوليو، اي منذ شهرين ونصف الشهر، 
تســــنح فيها فرصة التظاهر للمعارضة التي يتهم زعيمها املهزوم في 

االنتخابات الرئاسية السلطات االيرانية بالتزوير.
وجتمع انصار آخرون للمعارضة في جادة ولي العصر مطالبني باالفراج 
عن الذين اعتقلوا اثناء التظاهرات التي تلت االنتخابات. وهتفوا وهم 

يصفقون »اطلقوا سراح السجناء السياسيني« و»ال تخافوا كلنا معا«.
وهنا ايضا، قال شهود عيان ان مواكب متنافسة تواجهت بالهتافات 
حيث ردد انصار احملافظني املتشددين »املوت ألميركا« و»املوت إلسرائيل«، 
الهتافــــات التي يكررونها تقليديا في يوم القدس الذي حتييه ايران كل 
سنة.وقال شاهد عيان ان مشاجرات اندلعت بني املتظاهرين في املعسكرين 

لكن قوات األمن لم تتدخل.
وأجريت تظاهرات املعارضة على الرغم من حتذيرات احلرس الثوري، 
القوات اخلاصة للجمهورية االسالمية، من اي تظاهرة معارضة للرئيس 

محمود احمدي جناد.
وقال احلرس الثوري في بيان »نحذر الشعب واحلركات التي تريد 
مساعدة النظام الصهيوني من انها اذا أرادت اثارة القالقل واالضطرابات 
اثناء جتمع يوم القدس املجيد، فســــتواجه بشكل حاسم من قبل ابناء 

ايران البواسل«.

نجاد

وشارك الرئيس االيراني احملافظ املتشدد محمود احمدي جناد الذي 
مازالت املعارضة تعترض على اعادة انتخابه في 12 يونيو، في التظاهرة 

التي نظمها النظام.
وقد توجه في موكب الى جامعة طهران حيث القى خطابا وصف فيه 

احملرقة اليهودية »باخلرافة«.
وأكد جناد ان »وجود هذا النظام بحد ذاته اهانة لكرامة الشعوب«، 

في اشارة الى اسرائيل العدو اللدود إليران.
وتوجــــه الى املصلني في جامعة طهران الذين كانوا يهتفون »املوت 
إلســــرائيل«،  قائال ان الغرب »اطلق خرافة الهولوكوســــت. لقد كذبوا، 

نفذوا مخططهم ثم دعموا اليهود«.
واضاف ان »الذريعة التي اعتمدت من اجل انشاء النظام الصهيوني 
كذبة ترتكز على اتهام مشكوك فيه وادعاء خرافي. فاحتالل فلسطني ال 

عالقة له بالهولوكوست«.
وتابع »ايام النظام االسرائيلي باتت معدودة، انه على شفير االنهيار. 

النظام ينازع«.

اغتيال عضو بمجلس الخبراء

من جهة اخرى، قتل ماموســــتا محمد شيخ االسالم ممثل كردستان 
في مجلس خبراء القيادة بإيران مســــاء امس االول اثر إصابته بإطالق 
نار من قبل مسلحني مجهولني فيما اعلن الرئيس االيراني احلداد عليه 

ملدة يومني.
وقالت وكالة مهر لألنباء شــــبه الرسمية ان ماموستا شيخ االسالم 
ممثل أهالي كردســــتان في مجلس خبراء القيادة قتل أمام مسجد سيد 
قطب في مدينة ســــنندج بعد إقامة صالة املغرب بإطالق النار عليه من 

قبل مسلحني مجهولني.

أحد اإليرانيني املشاركني في تظاهرات يوم القدس التي نظمت في طهران أمس          )ا.ف.پ(

بعد يوم على تراجع أميركا عن إقامة عناصر من »الدرع الصاروخية« في أوروباالمبعوث األميركي يجري محادثات مكوكية بين نتنياهو وعباس 

 موسكو تتخلى عن مشروع نشر صواريخ اسكندر في كالينينغرادعريقات: ميتشل لم يتوصل التفاق مع إسرائيل بشأن االستيطان
مصدر ديبلوماسي: واش�نطن تريد موقفًا روسيًا أكثر حزمًا تجاه »النووي 
اإليران�ي«  والعدول عن بي�ع طهران نظ�ام »إس � 300« المض�اد للطيران

تخلــــت  أ.ف.پ:  ـ  عواصــــم   
روسيا عن مشروع نشر صواريخ 
اسكندر في كالينينغراد بعد تخلي 
الواليات املتحدة عن مشروعها لنشر 
الدرع الصاروخية في  عناصر من 
اوروبا الشــــرقية، علــــى ما نقلت 
وكالــــة انترفاكس امس عن مصدر 

ديبلوماسي ـ عسكري.
وقــــال املصــــدر ان »اإلجراءات 
املتخذة )من قبل روسيا( ردا على 
مشــــروع الدرع األميركية املضادة 
للصواريخ ستجمد وقد يتم التخلي 
عنها بالكامل« في إشارة الى املشروع 
الروسي لنشر صواريخ اسكندر في 
كالينينغراد.وكان الرئيس الروسي 
دميتري مدڤيديڤ اكد في مطلع يوليو 
ان روسيا ستنشر صواريخ اسكندر 
في كالينينغراد، اجليب الروســــي 
الواقع بني پولندا وليتوانيا، اذا قامت 
الواليات املتحدة بنشر الدرع املضادة 

للصواريخ في اوروبا الشرقية.

بوتين: القرار صائب وشجاع

الى ذلــــك، رحب رئيس الوزراء 
الروســــي فالدميير بوتــــني بقرار 
الواليات املتحدة التخلي عن مشروع 
الدرع الصاروخي واعتبر انه قرار 

»صائب وشجاع«.
وقال بوتــــني ان »قرار الرئيس 
االميركي باراك اوباما األخير الذي 
يلغي فيه مشروع اقامة نظام دفاعي 
مضاد للصواريخ في أوروبا يوحي 
لنا بأفكار ايجابيــــة وآمل فعال ان 
يتبع هذا القرار الصائب والشجاع 

قرارات أخرى«.
هذا وأفاد مصدر ديبلوماســــي 
لصحيفة »كومرســــانت« الروسية 
بأن واشنطن تريد مقابل التخلي عن 
مشروع الدرع املضادة للصواريخ 
ان تعتمد موسكو موقفا اكثر حزما 
النــــووي اإليراني  البرنامج  جتاه 

املثير للجدل.
وقال املصدر ان الواليات املتحدة 
تطالب ايضا روسيا بان تعدل عن 
بيع طهران نظام دفاع مضاد للطيران 
»اسـ  300« ميكن ان ينشر في محيط 

منشآت نووية إيرانية.
الرفيع  الديبلوماسي  وقال هذا 
املستوى للصحيفة ان »األميركيني 
يشددون على مسألتني أساسيتني. 
يطلبــــون منا وقف تســــليم ايران 
صواريخ اس ـ 300 ودعم قرار في 
مجلس األمن الدولي ينص على فرض 
عقوبات ضد طهران«.ونفى الروس 
واألميركيون رسميا ان يكون إلغاء 
مشروع الدرع املضادة للصواريخ في 

أوروبا نتيجة اتفاق بني الطرفني.

الجمهوريون ينتقدون

وأثار قــــرار اوباما التراجع عن 
نشر عناصر من الدرع الصاروخي 
جدال داخليــــا اذ أبــــدت املعارضة 
اجلمهورية في الكونغرس انتقادها 

الشديد للقرار.
فقد قال البرملاني اجلمهوري روي 
بالنت ان پولندا التي كان يفترض 
ان ينشــــر فيها جزء من املنظومة، 
كانت قبل ســــبعني عاما محتلة من 

قبل االحتاد السوفييتي.
وأضاف بالنت »في الوقت نفسه 
يدافع نائب الرئيس)جو بايدن( عن 
قرار طائش مدعيا ان ايران ال تشكل 
تهديدا ألمننا او ألمن حلفائنا«. واتهم 
إدارة اوباما »مبحاولة ارضاء العدو«.
ورد روبرت غيبس الناطق باســــم 
اوباما بالقــــول ان ال احد يقول ان 
التهديد االيرانــــي زال لكن التهديد 
يخضع فقط إلعادة نظر والتوصيات 
التي ادت الى املشروع اجلديد أعدها 
الرجــــالن اللذان عرضــــا في 2006 
التوصيــــات التــــي ادت الى اعتماد 

املشروع من قبل بوش.

تل أبيب ـ رام اهلل ـ وكاالت: اجرى 
املبعوث األميركي الى الشرق االوسط 
جورج ميتشل امس محادثات مكوكية 
بني رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامني 
نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس في محاولة الستئناف 
الســــالم بينهمــــا انطالقا  مفاوضات 
من لقاء ثالثــــي مرتقب يجمعهما مع 
الرئيس األميركي بــــاراك اوباما على 
هامش اجتماعات اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة في نيويورك قريبا.
والتقى ميتشــــل مع نتنياهو في 
القدس للمرة الثالثة خالل أربعة أيام 
امس ثم توجه بعدها إلى رام اهلل  حيث 
التقى عباس وعاد مجددا إلى القدس 

للقاء نتنياهو مرة أخرى.
وقال كبير املفاوضني الفلسطينيني 
صائب عريقات للصحافيني في ختام 
لقاء بني ميتشل وعباس ان »السناتور 
ميتشل ابلغنا بأنه لم يتوصل الى اتفاق 
مع اإلسرائيليني حول وقف االستيطان« 
في الضفة الغربية والقدس الشرقية 
وهو ما يشــــترطه عباس الستئناف 
مفاوضات الســــالم املتوقفة منذ عام 

 .2008
وأضاف عريقات: لم يتم التوصل 
الى حل وســــط وهناك جهود التزال 

تبذل من اجل تخطي العقبات. 
باملقابــــل قال مصدر مســــؤول في 
احلكومة اإلسرائيلية ان إسرائيل ميكن 

ان جتمد نشاطها
االســــتيطاني لفتــــرة تصل الى 9 
أشــــهر او نحو ذلك في إطار اجلهود 
األميركية الستئناف محادثات السالم 

مع الفلسطينيني.
وقال املســــؤول الــــذي طلب عدم 
الكشف عن هويته للصحافيني »ستوافق 
اسرائيل على متديد التجميد ألكثر من 6 
أشهر رمبا 9 أشهر ولكن ألقل من عام« 

علما ان هذا املوقف ليس بجديد.
وكان يفتــــرض أن يعقد نتنياهو 
الوزارية  اجتماعا لهيئة »السباعية« 
للبحث في نتائج احملادثات التي يجريها 
مع ميتشل إال أنه بدال من ذلك زار بيت 
الزعيم الروحي حلركة شاس احلاخام 

عوفاديا يوسف.
وأفادت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 
بأن نتنياهو سيستعرض أمام احلاخام 
املمكنــــة« من  يوســــف »التنــــازالت 
جانب إســــرائيل فيما يتعلق بالبناء 
في املســــتوطنات في الضفة الغربية 

واملطالب األميركية في هذا السياق.
 ويحاول ميتشل التوصل التفاق 
مع نتنياهو العنيد الذي يرفض دعوة 
أوباما لوقف البناء في مستوطنات 
الضفة الغربية والقدس الشـــرقية 
العربية مما أحـــدث أكبر صدع في 
العالقات األميركيةـ  اإلسرائيلية منذ 

10 سنوات.

نتنياهو وميتشل خالل لقائهما في تل أبيب أمس          )أ.ف.پ(

مسؤول أميركي ل� »األنباء«: نشعر بالتفاؤل حول إمكانية 
بدء المفاوضات الفلسطينية � اإلسرائيلية قريبًا

 واشنطن � احمد عبداهلل
قال مسؤول في وزارة اخلارجية االميركية 
فـــي تصريح خاص لـ »األنبـــاء« ان ادارة 
الرئيس االميركي باراك اوباما التزال تتطلع 
الى عقد القمة الثالثية املقترحة بني اوباما 
ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
في االمم املتحدة. وقال املسؤول الذي طلب 
عدم نشـــر اسمه »ليس هناك موعد محدد 
للقمة على جدول الرئيس حتى اآلن، ولم 
يطلب منا توجيه اخطارات رسمية لسفراء 
الدول االعضاء في مجلس االمن او لالمانة 
العامة لالمم املتحدة، ان احلديث عن القمة 
لم يكن يعني حتديد موعد محدد او اعتبار 
االمر منتهيا. ورغم ذلك فانني اعتقد اننا 

جميعا نتطلع الى ان تعقد القمة«.
وحول االسباب التي حتول دون اجلزم 
بانعقاد تلك القمة قال املسؤول »املفترض 
ان اللقـــاء كان سيدشـــن املفاوضات بني 
انه كان  االســـرائيليني والفلســـطينيني، 
سيصبح اخلطوة االولى على درب عملية 
التفاوض. وقد تركز جهدنا في اآلونة االخيرة 
على تهيئة الظروف الجناح تلك املفاوضات. 
اال ان هذا اجلهد لم يكتمل حتى اآلن. ونأمل 
ان يتوصل املبعوث االميركي للشرق االوسط 
جورج ميتشل الى النقطة التي ميكنه فيها 

القول اننا وصلنا الى تهيئة مالئمة تتيح 
بدء املفاوضات. وبعد ذلك ميكن عقد القمة 
على هامش اجتماع اجلمعية العامة لالمم 

املتحدة«.
وقال املسؤول انه اليزال من املمكن عقد 
لقاء ثالثي بـــني اوباما وعباس ونتنياهو 
بهدف كســـر اجلليد وليـــس بالضرورة 
لبـــدء املفاوضات. اال انـــه اعترف ان مثل 
هـــذا اللقاء الذي ال يعلـــن بدء املفاوضات 
»لن يكون بأهمية ما كنا نأمل ان يحدث« 

حسب قوله.
ورفض املســـؤول ان يحدد املدى الذي 
وصلت اليه مفاوضات ميتشل في املنطقة 
واكتفى بالقول »السيناتور ميتشل يقول 
في تقاريره االخيرة عن نتائج لقاءاته في 
املنطقة بانهـــا جيدة وانتم تعرفون ان ما 
يحدث هو عملية تواجه صعوبات حقيقية 
وليس من الســـهل التغلب عليها في فترة 
قصيرة بسبب حساسية القضايا التي تطرح 
بالنسبة لالسرائيليني والفلسطينيني على 
حد سواء ولكننا نشعر بالتفاؤل على اي 
حال اذ ان الســـيناتور ميتشـــل يخوض 
مباحثاته اآلن وسنعرف رمبا في غضون 
ساعات نتيجة لقاءاته مع رئيس الوزراء 
نتنياهـــو وما اذا كان هنـــاك اتفاق نهائي 

بشأن املستوطنات«.

المشروع المعدل للدرع الصاروخية 
األميركية  أصبح مقتصراً على 4 مراحل 
 واشنطنـ  أ.ف.پ: النظام اجلديد املضاد للصواريخ 
الذي تنوي الواليات املتحدة نشـــره في أوروبا، لم 
يعـــد يهدف الى التصدي لصواريخ بعيدة املدى بل 
لصواريخ قصيرة ومتوســـطة املدى، وفق تعديل 

يهدف الى مواجهة اخلطر اإليراني املباشر.
 وقال البيت األبيض ان »وكاالت االســـتخبارات 
باتت ترى ان تهديد الصواريخ البالستية القصيرة 
واملتوسطة املدى اآلتي من إيران يزداد بسرعة اكبر 
مما كان متوقعا، بينما خطر امتالك إيران صواريخ 
بعيدة املدى )أكثر من 5 آالف كيلومتر(« قادرة على 

ضرب األراضي األميركية »يتحقق بخطى أبطأ«.
وهذه »الهندسة اجلديدة« التي تنص على نشر 
قدرات »مت اختبارهـــا وبكلفة افضل« على حد قول 
الرئيس األميركي باراك اوباما، لم تعد تتطلب إقامة 
رادار في اجلمهورية التشيكية و10 صواريخ اعتراضية 

في پولندا، كما كان مقررا.
وتتكون اخلطة املعدلة ملشروع نصب الدرع من 

4 مراحل هي كما يلي:
ـ  املرحلة األولى: تنشر في جنوب اوروبا وشمالها 
عناصر دفاعية أميركية مضادة للصواريخ تشـــمل 
منظومة »ايجيس« التي يتم تزويد السفن احلربية 
بها وتســـمح مبتابعة تقدم الصواريخ املعادية، الى 
جانب صواريخ اعتراضية بحر جو من طراز »اس 
ام-3« )بلوك آي ايه( مصممـــة لتدمير الصواريخ 
البالستية القصيرة واملتوسطة املدى، وشبكة ألنظمة 

الكشف.
وكانـــت الواليات املتحدة اختبـــرت الصواريخ 
االعتراضية »اس ام ـ 3« بنجـــاح في فبراير 2008 

ودمرت قمرا اصطناعيا اميركيا خرج عن مساره.
املرحلة الثانية: تنشر في عام 2015 صيغة محسنة 
من »اس ام-3« )بلوك آي بي( في البحر وعلى البر 
ليتم توسيع منطقة احلماية من الصواريخ القصيرة 

واملتوسطة املدى في اوروبا.
وجتري الواليات املتحدة مفاوضات مع اجلمهورية 
التشيكية وپولندا الستقبال نسخة برية من صواريخ 

»اس ام-3« ومكونات اخرى من املنظومة.
املرحلة الثالثة: تنشر في عام 2018 نسخة اكثر 
تطـــورا للصـــاروخ »اس ام ـ 3« )بلوك آي آي ايه( 

يجري تطويره حاليا.
املرحلة الرابعة: ينشـــر في عام 2020 النموذج 
األكثر تطورا لصاروخ »اس امـ  3« )بلوك آي آي بي( 
الذي سيكون قادرا على اعتراض صواريخ قصيرة 
ومتوسطة املدى وكذلك صواريخ بعيدة املدى ميكن 

ان تهدد الواليات املتحدة.

الناتو للتعاون مع روسيا في مجال الدفاع الصاروخي
بروكســـل ـ رويترز: حث حلف شـــمال األطلسي روسيا امس على 
التعاون معه بشـــأن خطة الدفاع الصاروخي واقترح البحث عن سبل 
تربط في نهاية املطاف بني أنظمة الواليات املتحدة واحللف وروســـيا 

املضادة للصواريخ.
وبعد يوم من تخلي واشنطن عن خطة للدفاع الصاروخي في أوروبا 
كانت تعارضها موسكو قال األمني العام للحلف اندرس فوغ راسموسن 
إنه يجب أن جتري روسيا واحللف مراجعة مشتركة للتحديات األمنية 

التي تواجههما.


