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أمستردامـ  يو.بي.آي: حفلت االنتخابات النيابية 
الهولندية التي جرت اول من امس، باملفاجآت حيث 
فــــاز احلزب الليبرالي بفــــارق مقعد واحد عن أقرب 
منافسيه حزب العمل. وذكرت إذاعة هولندا العاملية 
أنها املرة األولى في تاريخه التي يتقدم فيها احلزب 
الليبرالــــي على باقي األحــــزاب الهولندية مجتمعة. 
وحــــل حزب العمل بزعامة يــــوب كوهن وهو حزب 
وسط اليســــار في املرتبة الثانية بحصوله على 31 

مقعــــدا. املفاجأة األكبر جــــاءت بتقدم حزب احلرية 
اليميني املتطرف واملعادي لاســــام بزعامة خيرت 
فيلــــدرز الى املرتبة الثالثة محققا قفزة كبيرة حيث 
متكن من مضاعفة عدد مقاعده مرتني تقريبا بعدما 
حصل على 24 مقعدا بينما كانت لديه تسعة مقاعد 
فقط في البرملان املنتهية واليته. وحث زعيم حزب 
احلرية غيرت فيلدرز نوابه اجلدد على االستعداد ألداء 
هجومي قاس على نخب الهاي السياسية. وقال »أقول 

للنواب اجلدد حلزبنا حزب احلرية اجلميل ليجلب 
كل منكم غدا شيئا نقذفهم به«. وكان أكبر اخلاسرين 
في االنتخابات رئيس احلكومة السابق وزعيم احلزب 
املسيحي الدميوقراطي يان بيتر بالكنينده الذي غادر 
الســــاحة السياســــية الهولندية معلنا استقالته من 
زعامة احلزب وعضوية البرملان بعدما خسر حزبه 
نصف مقاعده البرملانية في خســــارة غير مسبوقة 

في تاريخ احلزب.

هولندا: حزب الحرية المناهض لإلسالم يضاعف مقاعده  في البرلمان

تداعيات  الـ »1929«: طهران توبّخ بكين وتتجه لخفض تعاونها مع »الذرية«
تضارب حول مصير صفقة بيع أنظمة »اس 300« الروسية إليران.. والكونغرس يرى العقوبات غير كافية ويتجه لعقوبات »تشلها« .. وإسرائيل تريد المزيد

)أ.پ( اإليرانية احلاصلة على جائزة نوبل بعد اعالنها مواطنة »شرف« في باريس 

عب��ر  أ.ف.پ:   � ك��راكاس 
هوغ��و  الڤنزويل��ي  الرئي��س 
ش��اڤيز مس��اء امس األول عن 
تأييده للرئيس االيراني محمود 
احمدي جناد مؤكدا ان العقوبات 
اجلدي��دة الت��ي فرضها مجلس 
األم��ن الدول��ي على اي��ران »ال 

تساوي قرشا«.
وقال شاڤيز احلليف الرئيسي 
لطهران في اميركا الالتينية في 
خط��اب بثه التلفزي��ون »إنها ال 

تساوي قرشا فعال«.
واض��اف »مل��اذا ال يعاقبون 
»صالف��ة  مدين��ا  اس��رائيل«، 
االميركي��ة  االمبراطوري��ة 

وحلفائها«.
وقبل ش��اڤيز قلل جناد من 
أهمي��ة العقوبات ضد بالده التي 
اقره��ا مجل��س األم��ن أول من 
ام��س واعتبر ان مكانها »س��لة 

املهمالت«.

شاڤيز: عقوبات مجلس األمن ضد إيران »ال تساوي قرشًا«

هوغو شاڤيز

الى شل قدرات ايران انها فرصتنا 
االخيرة«.

خفض العالقات

وردا على كل ذلك، أعلن امس 
أن مجلس الشورى االيراني يعتزم 
مراجعة العاقة مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
الرسمي في  التلفزيون  ونقل 
ايران عن عــــاء الدين بروجردي 
رئيــــس جلنــــة األمــــن القومــــي 
والسياسة اخلارجية في املجلس 
قوله إن تلك اخلطوة تأتي ردا على 
القرار الدولي األخير بشأن فرض 

مزيد من العقوبات على طهران.
ولم يحدد بروجــــردي ـ وفقا 
لراديو »سوا« األميركيـ  اخليارات 
املطروحة امام ايران في هذا الشأن، 
لكن بعض املراقبــــني رجحوا ان 
تشمل تلك املراجعة منع املفتشني 
الدوليني من دخول املنشآت النووية 

االيرانية.
في غضون ذلك، وصل الرئيس 
االيراني محمود احمدي جناد امس 
الى الصني غــــداة تصويتها بعد 
حتفظ طويــــل مع القرار »1929«، 
وهو مــــا انتقده رئيــــس الوكالة 
االيرانيــــة للطاقــــة النووية علي 
اكبر صاحلي بشدة قائا »فاجأتني 
الصني التي تقبل هيمنة »الواليات 
املتحدة« محذرا من ان هذا »املوقف 
ستكون له بالتأكيد مضاعفات في 

العالم اإلسامي«.
واضــــاف ان الصني »ســــتفقد 
تدريجيا مكانتها في العالم اإلسامي 
وعندما تستيقظ ســــيكون فات 

األوان«.
كما اتهم صاحلي الصني بانتهاج 
سياسة »الكيل مبكيالني«، مشددا 
علــــى ان بكني تدافع عــــن كوريا 
الشمالية التي انسحبت من معاهدة 
النووي بينما  احلد من االنتشار 

ايران مازالت عضوا فيها.

حني نقر مشروع القانون«.
لكن النائبة ايليانا روس ليتينن 
زعيمة الكتلة اجلمهورية في جلنة 
الشـــؤون اخلارجية لم يعجبها 
القرار ووجهت انتقادا شديدا الى 
العقوبات الدوليـــة معتبرة انها 
غير كافية، وتساءلت »هل انتظرنا 
اكثـــر من عام من اجل هذا القرار 

الضعيف؟«.
النائبة اجلمهورية  واعتبرت 
ان »هذا القرار امللــــيء بالثغرات 
ايــــران نحو  لن يوقف مســــيرة 
الســــاح النــــووي«، موضحة ان 
»على كونغرس الواليات املتحدة 
ان يفرض فــــورا عقوبات تؤدي 

واضــــاف ان »العقوبــــات ال 
تشــــكل املرحلة االخيرة او احلل 
النهائي« للمشكلة و»نأمل في ان 
يساهم في إعادة إيران الى طاولة 

املفاوضات«.
وأكد وزير اخلارجية االيطالي 
فرانكو فراتيني ان العقوبات »يجب 
ان تستخدم إلعادة إيران الى طاولة 

املفاوضات«.
وعبرت املستشــــارة األملانية 
اجنيــــا ميركل عــــن موقف اكثر 
تشددا، مؤكدة ان »العالم سيتأكد 
من ان ايران لن متتلك أبدا ساحا 

نوويا«.

من ان الــــدول القيادية في العالم 
تعارض برنامجها النووي«. وتابع 
»اكبر تهديد للسام هو أن اخطر 
أنظمة العالم تسلح نفسها بأخطر 

األسلحة«.
أما املوقف الفرنسي فعبر عنه 
وزير اخلارجية الفرنســــي برنار 
كوشنير في مونتريال معتبرا ان 
العقوبات اجلديدة ال تعني »رفضا 
للحوار« بل »على العكس انها تأكيد 

لضرورة احلوار«.
واضــــاف ان »هــــذا األمــــر مت 
التعبير عنه بوضوح في الرسالة 
التي وجهها وزراء مجموعة ڤيينا 
)الواليات املتحدة وفرنسا وروسيا( 

عقوبات جديدة

من جانبهم، أعلن نواب عديدون 
في الكونغرس االميركي بعد فرض 
العقوبات  الدولــــي  مجلس األمن 
اجلديدة، انهم مصممون على وضع 
اللمســــات االخيرة على مشروع 
قانــــون في هذا الصدد اليزال قيد 

اإلعداد في الكونغرس.
الغالبيــــة  زعيــــم  وقــــال 
الدميوقراطية في مجلس النواب 
ســــتيني هوير في بيان »مازلت 
ملتزمــــا بأن أحيل الــــى الرئيس 
اوباما رزمتنا اخلاصة املشددة من 
العقوبات خال اسبوع 21 يونيو 

الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
ردا على االتفاق بني ايران وتركيا 

والبرازيل.
من جهتها، كررت وزيرة خارجية 
االحتاد االوروبي كاثرين اشتون 
عرضها لقاء مســــؤولني ايرانيني 
إليجاد حل لبرنامج طهران النووي 
املثير للجدل رغم العقوبات الدولية 

اجلديدة املفروضة عليها.
وقال املتحدث باســــم اشتون 
»تبني القرار الــــذي يعكس قلق 
األسرة الدولية من برنامج ايران 
البــــاب مفتوحا  النووي يتــــرك 
ملواصلة احلوار« بني ايران والدول 

الـ 6 املكلفة مبلف ايران.

الوزراء التركي رجب طيب اردوغان 
على تبريــــر رفض باده املوافقة 
على عقوبات جديدة اقرها مجلس 
االمن ضــــد ايران، مؤكدا ان تأييد 
العقوبات كان ســــيكون »معيبا« 
ألنقرة. وقال اردوغان »لو لم نقل 
ال، لكان ميكن ان يعتبر ذلك تنكرا 
للذات وتنكرا لتواقيعنا«، في اشارة 
الى توقيع باده والبرازيل وايران 
في منتصف مايو اتفاقا على تبادل 
الوقود النووي االيراني، لكن البلدان 
الغربية لم ترحــــب بهذا االتفاق. 
وشــــدد اردوغان في كلمة ألقاها 
في منتدى ديبلوماسي واقتصادي 
تركي ـ عربي في اسطنبول، على 
ان التصويــــت على عقوبات ضد 
ايران »كان ميكن ان يكون تصرفا 
معيبا«. وأضاف »ال نريد ان نكون 
شركاء في هذا اخلطأ، ألن التاريخ 

لن يغفر لنا«.
وأوضــــح اردوغــــان ان تركيا 
مازالت تؤيد دائما حا ديبلوماسيا 
مللف ايران التي تشــــتبه البلدان 
الغربية في انها تصنع الســــاح 
النووي، منتقدا قرار مجلس االمن 
تبني رزمة جديدة من العقوبات 
وتساءل اردوغان »ملاذا العقوبات؟ 

ملاذا هذا االستعجال؟«. 

هل من مزيد؟

في املقابل كانت إسرائيل أكبر 
املرحبني بالقرار إذ أشــــاد رئيس 
الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
بعقوبات األمم املتحدة على ايران 
ايجابية«  ووصفها بأنها »خطوة 
ودعا إلجراءات اضافية ضد قطاع 

الطاقة اإليراني.
وقال نتنياهــــو »نأمل ان تلي 
هذه اخلطــــوة االيجابية قرارات 
حاســــمة من دول اخرى تشــــمل 
عقوبات تســــتهدف قطاع الطاقة 

االيراني«.
واضاف »يحذر هذا القرار إيران 

عواصــــم ـ وكاالت: توالــــت 
وتباينت ردود الفعل الدولية على 
إقرار مجلس األمن الدولي حزمة 
العقوبات الرابعة على ايران بسبب 
برنامجها النــــووي وحمل القرار 
رقم »1929«، لكن اجتاه موســــكو 
لتجميد بيع أنظمة صواريخ اس 
300 لطهران فرض نفســــه بقوة، 
لكونه يتناقض مع تأكيدات سابقة 
بأنه ال يوجد شــــيء ســــيؤثر في 
تسليم الصواريخ الروسية إليران، 
وهذا التجميد جــــاء ليدعم فكرة 
تخلي موسكو عن حليفتها طهران 
بتصويتها لصالح قرار »1929« ضد 
ايران، وكذلك الصني التي تعرضت 
التهامات إيرانية »بالكيل مبكيالني«. 
وقد أفاد مصدر في اجلهاز الفيدرالي 
الروسي للتعاون العسكري بأن 
»قرار مجلس األمن الدولي يجب ان 
تطبقه كل الدول، وروسيا ليست 
استثناء. لهذا السبب، مت جتميد 
عقد تسليم صواريخ ارض جو من 

طراز اس ـ 300 إليران«.
لكــــن املتحدث باســــم وزارة 
اندريــــه  الروســــية  اخلارجيــــة 
نســــترينكو عاد وقال في ايجاز 
صحافــــي ان هــــذه املنظومات ال 
تقع ضمن القيود على التســــلح 
التي فرضها قــــرار مجلس االمن 
الدولي رقم 1929 اخلاص بالعقوبات 

االضافية ضد ايران.
وحذر نسترينكو من ان باده 
ستتخذ اجراءات مضادة في حال 
قيام أي دولة بفرض عقوبات على 
ايران خارج اطــــار مجلس االمن 
الدولي ومبا ميكن ان ميس مبصالح 

االفراد او املؤسسات الروسية.
من جهتــــه اكد رئيــــس ادارة 
التعاون العسكري والتكنولوجي 
ميخائيــــل دميتريف في تصريح 
صحافي ان القرار الدولي ال يلزم 
باده بعدم تزويد ايران مبنظومات 
)اس 300(. من جانبه، حرص رئيس 

السفن.
ويؤكد االقتراح الذي تقدم به 
السناتور جون كورنني ان اسرائيل 
»متلك حقا ثابتا وال ميكن انكاره 
في الدفاع عن نفسها ضد اي تهديد 

المن مواطنيها«.
ويؤكــــد مشــــروع القــــرار ان 
»الواليات املتحدة تقف الى جانب 
العنيف  الهجوم  اسرائيل وتدين 
واالستفزاز من قبل املتطرفني على 
منت الســــفينة مرمرة اللذين أديا 
الى حادث يزعزع االســــتقرار في 
منطقة لــــم تعد تتحمل مزيدا من 

االضطراب«.
اقتراح كورنني حركة  ويدين 
حماس لرفضهــــا االعتراف بحق 
اسرائيل في الوجود و»انتهاكات 
التي ترتكبها«  حقوق االنســــان 
ضد سكان قطاع غزة ومعارضتها 
جلهود السام في الشرق االوسط. 
كما يتضمن ادانة اليران بســــبب 

دعمها حماس.

في غضون ذلك، تقدم سناتور 
امــــس االول  اميركــــي جمهوري 
باقتراح قرار يؤكد »حق« اسرائيل 
»في الدفاع عن نفسها« في ضوء 
الهجوم االسرائيلي على اسطول 
احلرية ويدين الناشطني املؤيدين 
للفلسطينيني الذين كانوا على منت 

مـــن مســـؤوليتها عن جرمية 
احلصار في ظل الضغط الكبير 
والتداعيات الضخمة التي نتجت 
بعد احداث اسطوال احلرية« الذي 
هاجمته البحرية االسرائيلية في 
31 مايو ما ادى الى مقتل تسعة 

ناشطني اتراك.

احلصار، لكن نحن واثقون من ان 
هذه التصريحات لم تعد جتدي وان 
احلراك الدولي والشعبي سيستمر 

حتى كسر كل اشكال احلصار«.
واضاف »هذه التصريحات 
تضليل والتفاف على اجلهود 
الدوليـــة وتهرب الســـرائيل 

عواصم ـ وكاالت: أكدت وزارة 
اخلارجية االسرائيلية أمس مجددا 
ان إســــرائيل لن ترفــــع احلصار 
عن قطاع غزة اال عندما يســــمح 
للصليب االحمر بان يزور اجلندي 
االسرائيلي االسير لدى حماس منذ 

2006 جلعاد شاليط االسير.
واكد الوزير افيغدور ليبرمان في 
بيان »يجب القول بكل وضوح ان 
الشرط االدنى لرفع احلصار يتمثل 
السماح للصليب االحمر بان  في 

يزور بانتظام جلعاد شاليط«.
واضــــاف الوزير »مــــا دام لم 
يستوف هذا الشــــرط فلن يكون 

هناك اي مبرر لتغيير الوضع«.
في املقابل، قال سامي ابو زهري 
الناطق باســــم حمــــاس لفرانس 
برس ان »موضوع شاليط مرتبط 
بقضية االسرى الفلسطينيني وربط 
االحتال موضوع احلصار بقضية 
شــــاليط هو محاولــــة للتضليل 
والتفاف على اجلهود الدولية لكسر 

إسرائيل تتهرب من رفع الحصار عن غزة وحماس تتهمها بالتضليل
اقتراح في الكونغرس األميركي لدعمها في قضية »أسطول الحرية«

دراسة وراثية إسرائيلية ترجع أصول
يهود العالم إلى منطقة الشرق األوسط

باريسـ  أ.ف.پ: ذكرت دراسة اجراها باحثون من 
ثماني دول باشراف دورون بيهار من جامعة حيفا 
ان اليهود ميلكون خصائص وراثية قريبة من التي 
ميلكهــــا القبارصة والدروز، وحافظوا على تواصل 

وراثي رغم توزعهم في مختلف انحاء العالم.
ونشرت هذه الدراســــة على املوقع االلكتروني 

ملجلة »نيتشر« البريطانية.
وقال دورون بيهار )مركز رمبام للرعاية الصحية 
في حيفا بإسرائيل( الذي اشرف على هذه االبحاث 
»وجدنا الدليل على ان املجموعات اليهودية اصلها 

من الشرق االوسط«.
واضــــاف ان »نتائجنا الوراثية هذه تتوافق مع 

املعطيات التاريخية«.
واستندت الدراسة على عينات من احلمض النووي 
تعود الى 121 يهوديا يعيشون في اسرائيل وشمال 

افريقيا واوروبا وآسيا الوسطى والهند.
وقورنت نتائج احلمــــض النووي )دي.ان.إيه( 
لهؤالء االشخاص مع 1166 شخصا من 69 مجموعة 
غير يهودية، مبا في ذلك دول تعيش فيها مجموعات 

يهودية.

وقام الباحثون ايضا بتضمني معطيات وراثية 
بعد حتليل 16 الف عينة من الصبغية »واي« املذكر 
واحلمض النــــووي املتقدري الذي ينتقل فقط عبر 

االمهات.
واكدت الدراسة ان الشــــرق االوسط أو املشرق 
العربي كان مهد اليهود، وهو ما يتوافق مع ما ورد 

في التوراة.
كذلــــك اظهرت ان اخلصائــــص الوراثية لليهود 
اشــــد تقاربا مع القبارصة والدروز من غيرهم من 

املشرقيني.
وبحسب الدراسة، فإن يهود الشتات الذين حافظوا 
على تقاليدهم االجتماعية والثقافية والدينية، حافظوا 
ايضــــا على تواصــــل وراثي قوي رغــــم اختاطهم 

بالشعوب التي عاشوا بينها.
اما في املجتمعات غير اليهودية فأشارت الدراسة 
الى وجود تقارب بني البدو واالردنيني والفلسطينيني 
والسعوديني. وأبدى بيهار أمله في اال يتم استخدام 
ابحاثه بشكل ملتو لتعريف »من هو يهودي«، وقال 
»من املهم جدا بالنســــبة لــــي كباحث اال يكون علم 

الوراثة وسيلة لتحديد الهوية اليهودية«.

زعمت أن خصائصهم أقرب ما تكون إلى القبارصة والدروز

الق��دس � أ.ف.پ: اف��اد اس��تطالع لل��رأي 
نش��رت نتائجه ام��س بأن اكثر م��ن ثالثة ارباع 
االس��رائيليني اليهود يعتب��رون تركيا � احلليف 
االستراتيجي السابق السرائيل � »دولة معادية«، 
على اثر االزمة ب��ني البلدين الناجمة عن الهجوم 
الدامي على اسطول كان ينقل مساعدات انسانية 

الى غزة.
وردا على سؤال »هل تعتقد، في ضوء االحداث 

االخيرة، ان تركيا اصبحت دولة معادية؟«، اجاب 
78% من االش��خاص الذين ش��ملهم االس��تطالع 

ايجابا، فيما عبر 22% عن رأي مخالف.
ول��م يأخذ ه��ذا االس��تطالع الذي نش��رته 
صحيفة »اس��رائيل هايوم« اليمينية املجانية في 
االعتبار اقلية العرب االس��رائيليني التي تعد 1.3 
مليون شخص يش��كلون نحو 20% من مجموع 

السكان.

78% من يهود إسرائيل يعتبرون تركيا عدواً

أفراد من القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية السعودية يستعرضون مهارات القتال القريب خالل حفل تخرجهم في مركز تدريب الحيثية شمال الرياض وفي االطار مساعد وزير الداخلية األمير محمد بن 
نايف يتابع االستعراض

اندماج »ائتالف دولة القانون«
 و»االئتالف الوطني«  في تكتل عراقي جديد 

سمي »التحالف الوطني«
عربية.نت ـ وكاالت: أعلن موقع العربية نت مساء امس عن 
اندماج ائتاف »دولة القانون« و»االئتاف الوطني« في تكتل 

عراقي جديد سمي التحالف الوطني.
وكان زعيم املجلس األعلى اإلسامي في العراق عمار احلكيم 
أشار عقب اجتماعه باملرجع الديني األعلى السيد علي السيستاني 
في النجف إلى ان الساعات املقبلة ستشهد اإلعان بشكل رسمي 

عن هذا االندماج.
وقال احلكيم في مؤمتر صحافـــي ان »ثمة تطورا مهما في 
االتصـــاالت بني االئتاف الوطني ودولـــة القانون« مضيفا ان 

»اللجان املختصة تكثف اتصاالتها« بهذا الشأن.
وفيما يتعلق باسم مرشح حتالف االئتافني لرئاسة الوزراء 
قال احلكيم ان »األسماء لم تقدم بشكل رسمي حتى هذه الساعة 
ومازلنا نبحث عن السياقات التي تضمن معاجلة األمور والبحث 
عن املرشـــح الذي يحظى بتأييد واســـع«، مشددا على انه »ال 
يوجد خط أحمر على أي مرشح« موضحا انه »من حق اجلميع 

أن يترشح«.
وأكد احلكيم ان »من يحظى بالقبول والغالبية من بني أصوات 
النواب ســـيكون هو املرشح الرسمي الذي ينبغي أن ينسحب 

لصاحله بقية املرشحني«.
مـــن جهته قال القيادي في التيار الصدري بهاء االعرجي ان 
االئتافني سيدخان البرملان مندمجني في حتالف حتت تسمية 

»التحالف الوطني« ومبرشح واحد لرئاسة الوزراء.


