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املنامـــةـ  أ.ف.پ: أعلن محام بحريني لوكالة 
فرانس برس ان احملكمـــة قضت برفض دعوى 
رفعتها جمعية الوفاق الوطني االســـامية التي 
متثل التيار الشيعي الرئيسي في الباد تطالب 
بإلغاء مراكز االقتراع العامة غير املرتبطة بدائرة 

انتخابية معينة.
كما رفضت احملكمـــة دعوى اخرى للجمعية 

تطالب بإلزام جلنة االشراف على سامة االنتخابات 
بتسليمها كشوفا باسماء وعناوين الناخبني. وقال 
احملامي عبداهلل الشماوي »في دعوى املطالبة 
بتسليم كشوف وعناوين الناخبني، قضت احملكمة 
بان قانون مباشـــرة احلقوق السياسية يعرف 
العنوان بأنه االسم واملجمع السكني فحسب«. 
واضاف »لكننا دفعنا بان العنوان يعني املجمع 

واملنزل او الشقة«. وتابع الشماوي ان الدعوى 
الثانية كانت تطالب »بإلغاء املراكز العامة لاقتراع« 
موضحا ان »احملكمة رفضت الدعوى بحجة ان 

القضية سبق ان مت الفصل فيها من قبل«.
واملراكز العامة هـــي مراكز اقتراع عامة غير 
مرتبطة بدائـــرة انتخابية معينة ويبلغ عددها 

عشرة مراكز في عموم البحرين.

محكمة بحرينية ترفض دعوى لجمعية الوفاق تطالب بإلغاء مراكز االقتراع العامة 

)رويترز( )رويترز(الرئيس الڤنزويلي هوغو تشاڤيز محتضنا نظيره اإليراني محمود أحمدي جناد لدى وصوله إلى طهران أمس  .. ومشاركا إحدى الفرق الفلكلورية األوكرانية الغناء على هامش زيارته إلى روسيا أمس األول 

متثال باحلجم الطبيعي الرييل شارون ممددا وهو في غيبوبة على سرير مستشفى

مخابئ أنور خوجة تحت األرض في ألبانيا تروي مرحلة استبدادية أعدت العدة لحرب لم تقع
لينزا )ألبانيا(ـ  أ.ف.پ: يســـتغرق فتح البوابة 
املعدنيـــة دقائق عدة، لتكشـــف عن نفق يغور في 
الصخور، انه املخبأ الذي أعده الطاغية األلباني انور 

خوجة لشرطته السرية في حال اندالع حرب.
يشرح عباس هيسا من وزارة الداخلية األلبانية 
ان هذا املكان كان مخصصا ليلجأ اليه وزير الداخلية 
والشـــرطة السرية في العهد الشـــيوعي، في حال 

اندالع حرب.
ويقع هذا املخبأ في لينزا في جبال داجتي قرب 
العاصمة تيرانا، وهي املرة األولى التي يتاح لصحافي 

ان يصل اليه.
خلـــف هذا النفق، يقع عالم قائم بذاته، مشـــيد 
حتت األرض. وقوام هذا العالم السري عدد كبير من 
األنفاق واملمرات، و82 صالة اجتماع او قاعة عمل، 

وغرف مخصصة للنقل واالستماع.
وتؤدي األبواب احلديدية الى غرف اخرى يصعب 

حصرها، ممتدة على مساحة كيلومترين مربعني.
وفي هذه الغرف، مازالت احلقبة الشيوعية عابقة 
في املكان واألشـــياء، فقد وضعت كتب لإلرشادات 
التقنية، وساعة حائط سوفييتية الصنع، وخزانات 
صينية املنشأ ضربت عليها جنمة حمراء، وأسرة 
تهالكـــت بفعل الرطوبة.. تعيد الـــى املرحلة التي 
عاشت في ظلها ألبانيا منعزلة عن العالم بني العامني 

1945 و1985.
وقد جرى تقسيم هذا العالم السري حتت األرض 
بحسب األقســـام التي كانت تنطوي عليها وزارة 
الداخلية آنذاك.. فهنا باب يؤدي الى قسم الشرطة، 
وهناك باب يفصل عن قسم الشرطة السرية، وآخر 

يوصل الى قسم مكافحة التجسس.
وتعطـــي بعض املعطيات التـــي وفرتها وزارة 
الداخلية فكرة عن ضخامة هذا املخبأ، فقد استخدم 
فـــي بنائه 8 آالف طن من االســـمنت، و4 آالف طن 

من احلديد.
وبحسب وثائق انشاء هذه األنفاق، احملفوظة في 
وزارة الداخليـــة، فإن املواقع كانت مهيأة للصمود 
أمام القصف التقليدي، وكذلك امام قنابل ذرية قوتها 

20 كيلو طن.
لكن هذه األنفاق بقيت عدمية اجلدوى، على غرار 
آالف التحصينات التي شـــيدها نظام أنور خوجة 

لصد هجمات لم تقع أبدا.
ويقول كاســـتريوت درويشـــي املســـؤول عن 
احملفوظات فـــي وزارة الداخلية األلبانية ان »انور 

خوجة خصص لنفســـه وألقربائه 4 مخابئ حتت 
األرض علـــى اقل تقدير، احدها في جبل كرابا على 

بعد دقائق من تيرانا«.
فاملنزل الـــذي كان يقطنه انور خوجة، كان في 
وسط تيرانا، في حي مخصص لكبار الشخصيات، 
أحكمت السلطات حينها عزله عن باقي املناطق. وقد 

شيدت حتت هذا احلي ايضا األنفاق واملخابئ.
ومن ســـخرية األقدار ان هذا احلي اصبح اليوم 
احد اكثر أحياء العاصمـــة ازدحاما، اذ تهز لياليه 

املوسيقى الصاخبة املنبعثة من علب الليل.
ويقول احد املهندسني الذين عملوا في تشييد هذه 
املنشآت حتت األرض، وهو يبلغ اليوم من العمر 72 
عاما »ال يوجد حاليا صورة شاملة للمنشآت املبنية 
حتت األرض، وذلك بسبب املنهج السري الذي كانت 

تنتهجه السلطات الشيوعية«.
ويروي ان الفريق كان يعمل شهرا، ثم يصرف 
ليرتاح، قبـــل ان ينقل الى مكان عمل آخر، مضيفا 
»وعليه، فإن احدا لم ميتلك رؤية كاملة لهذه املخابئ« 
ويتســـاءل األلبان اليوم عما ميكن ان تدره عليهم 

هذه املنشآت.
فالرئيس السابق الفريد مواسيو يقول، بني اجلد 
واملزح، بتحويلها الى متاحف او مزارع فطر، ذاكرا 
وجود قاعة حتـــت األرض في جنوب تيرانا كانت 
مخصصة الجتماع أعضاء اللجنة املركزية في حال 
وقوع هجوم. وبحسب وزير الثقافة فرديناند خافيري 
فإن الســـلطات األلبانية تتلقى طلبات من السياح 
املهتمني بهذا اجلزء من التاريخ، السيما الصينيني، 

لزيارة هذه املخابئ.

وزارة العدل األميركية تدعم بناء مسجد في تينيسي

مسلمو بيرمنغهام يهددون بمقاضاة الشرطة
إذا لم تزل كاميرات المراقبة

واشنطنـ  يو.بي.أي: أعلنت وزارة العدل األميركية 
دعمها لبناء مسجد في بلدة موسفريسبورو بوالية 
تينيسي جنوب الواليات املتحدة. وأكدت الوزارة 
في بيان أن اإلسام »ديانة مؤهلة للحصول على 
احلماية مبوجب التعديل األول للدستور األميركي« 
وقد اعترفت بـــه الواليات املتحدة كديانة عاملية 
كبرى. واعتبرت الوزارة املساجد »أماكن عبادة« 

ويتعني على سلطات املقاطعة التعامل معها مثل 
أي دور عبادة أخرى كالكنائس أو الكنس اليهودية. 
شددت الوزارة على دعمها لقرار مجلس مقاطعة 
روثرفورد مبنح اإلذن للجالية اإلســـامية ببناء 
املسجد واعلنت ان »القول بإن اإلسام ليس ديانة 
هو أمر سخيف« مشيرة إلى أن رفض املجلس منح 

اإلذن لبناء املسجد كان انتهاكا للقانون.

لندنـ  يو.بي.آي: هدد القّيمون 
على اجلالية املسلمة في مدينة 
بيرمنغهام البريطانية باللجوء 
إلى القضاء ما لم تقم الشرطة 
املراقبة  بإزالة جميع كاميرات 

التي ركبتها في أحيائهم.
وذكـــرت هيئـــة اإلذاعـــة 
البريطانية )بي.بي.سي( امس إن 
أكثر من 200 كاميرا سرية وعلنية 
مت تركيبها في حي وشوود هيث 
وحي سباربروك حيث تعيش 
أغلبية مســـلمة وبتمويل من 

احلكومة البريطانية.
وأضافت أن الشرطة قامت 
بإزالة الكاميرات الســـرية بعد 
شكاوى من السكان لكن املنظمة 
املدنية  املدافعة عن احلريـــات 
وحقـــوق اإلنســـان )ليبرتي( 
تخطط لبدء مراجعة قضائية 
ما لم يكن هناك التزام من قبل 
الشـــرطة الزالة بقية كاميرات 

املراقبة في غضون أسبوعني.
وأعلنت منظمة »ليبرتي« أنها 
تريد احلصول على ضمانات من 

الشرطة بإزالة جميع كاميرات 
املراقبة من أحياء املسلمني في 
مدينة بيرمنغهام مهددة باتخاذ 
أمام احملكمة  إجراءات قانونية 

العليا في لندن.
وأعلنت »ليبرتي« في بيان انه 
»يتعني على الشرطة االعتراف 
بأن قرار تركيب كاميرات املراقبة 
كان غيـــر قانوني وخرقا حلق 
السكان مبوجب املادتني 8 و14 
من املعاهدة األوروبية حلقوق 

اإلنسان«.

مطلوب جديد على قائمة الـ »85 اإلرهابية« 
السعودية يسلّم نفسه ويعود من باكستان

الرياض ـ يو.بــــي.آي: أعلنــــت وزارة الداخلية 
السعودية أمس أن املطلوب بدر محمد ناصر الشهري 
املدرج اسمه على قائمة الـ »85 اإلرهابية « التي أعلنت 

عنها اململكة العام املاضي قام بتسليم نفسه.
وقال املتحدث األمني في الوزارة اللواء منصور 
التركي في بيان أمس ان »املطلوب الســــعودي بدر 
محمد ناصر الشــــهري أبدى في اتصــــال مع ذويه 
رغبته في تسهيل عودته إلى اململكة وتسليم نفسه 

للجهات األمنية«.
وأضــــاف التركي انه »مت بالتعاون والتنســــيق 
مع اجلهات املختصة في باكستان ترتيب وتسهيل 
عودته والتقائه بأسرته فور وصوله إلى اململكة كما 
مت متكينه من اداء العمرة مبعيتهم«. دون الكشف 
عن تاريخ تسليم نفسه. وتابع أن »وزارة الداخلية 
إذ تعلن ذلــــك لتدعو جميع املتواجدين في اخلارج 

ممن اتضحت لهم الرؤية حيال ما يراد بهم من رموز 
الفتنة والفســــاد إلى العودة إلى رشدهم واملبادرة 
بتســــليم أنفسهم وســــيؤخذ ذلك في االعتبار عند 

النظر في أمرهم«.
وبتسليم املطلوب الشهري نفسه تتقلص قائمة 
املطلوبني إلى 70 مطلوبا، ليكون ثاني مطلوب يسلم 
نفسه للسلطات السعودية خال اسبوع بعد أن أعلنت 
وزارة الداخلية الســــعودية يوم اجلمعة املاضي أن 
جابر بن جبران بن علي الفيفي والذي سبق أن أعيد 
من معتقل خليج غوانتانامو وأحلق »برنامج الرعاية 
قبل أن يلتحق برموز الفتنة من أتباع الفئة الضالة 
املقيمني في اخلارج قام بتسليم نفسه. يشار الى ان 
مابات يعرف بقائمة الـ 85 التي نشرتها الرياض في 
3 فبراير املاضي فيها أسماء 85 مطلوبا خارج اململكة 

83 منهم سعوديون واثنان مينيان.

غموض يلف شخصية رئيس الصين المقبل 
بكين مصدومة من موقف طوكيو حول الجزر المتنازع عليها

نجاة ممثل األمم المتحدة في العراق
من محاولة اغتيال في النجف

بكنيـ  أ.ف.پ: يعرف شــــي جينبينغ الذي يتوقع ان يكون الرئيس 
املقبل للصني، بأنه مؤيــــد لاصاحات االقتصادية لكن ال يتوافر لدى 
احملللني سوى معلومات قليلة عن الطريقة التي سيحكم بها البلد الذي 

يضم اكبر عدد من السكان في العالم في فترة حاسمة.
بيد ان احملللني يتفقون على ان هشاشــــة القاعدة السياســــية التي 
سيبدأ بها شي واليته قد متنعه لفترة ما على االقل، من احداث تغيير 
عميق. وعني شــــي )57 سنة( نائبا لرئيس اللجنة العسكرية املركزية 
االمر الذي يفتح امامه املجال ليصبــــح خليفة رئيس الدولة واحلزب 
احلالي هو جينتاو سنة 2013. وينتمي الرجل وهو ابن بطل ثوري، الى 
ما يعرف بـ »االمراء احلمر« الذين يتبوأون اهم املناصب وهو يعد مؤيدا 
لانفتاح االقتصادي بعد سنوات قضاها رئيسا للحزب الشيوعي في 
شانغهاي واقليمي زيجيناغ )شرق( وفوجيان )جنوب شرق( اللذان 
يتميزان بحيوية اقتصادية. واكد تشينغ لي )من مؤسسة بروكينغز، 
واشنطن( »انه يؤيد اقتصاد السوق ومن املرجح جدا ان يتحدث باسم 
الطبقة املتوسطة والقطاع اخلاص ومع القطاعات التي حتتكرها الدولة« 
لكن فيما يخص آراءه السياسية وكفاءته كقائد »فالوضوح قليل« في 
هذا الشأن. لكن في الوقت الراهن ال يعرف الصينيون عن الرئيس املقبل 
سوى تلك الشــــخصية القليلة اجلاذبية التي غالبا ما ترافق الرئيس 

هو، وكذلك انه زوج مغنية مشهورة جدا.
في سياق آخر، أعربت بكني امس عن »صدمتها« من تصريحات طوكيو 
التي عبرت امس االول عن اسفها لرد الفعل الصيني »الهستيري« بشأن 
اخلاف بني البلدين على مجموعة جزر يتنازع البلدان السيادة عليها. 
وقال املتحدث باسم اخلارجية الصينية ما تشاوشيوي »نحن مصدومون 

من ادالء وزير خارجية بلد مبثل تلك املاحظات«.
واضاف »ان حتسني العاقات الصينية اليابانية واستثمارها يخدم 
املصلحة االساسية للبلدين« بيد انه تابع »غير ان املاحظات التي ادلى 
بها مؤخرا بعض مســــؤولي وزارة اخلارجية اليابانية تأتي بكل تأكيد 
معاكسة لذلك«. وكان وزير اخلارجية اليابانية سيجي مايهارا وصف بـ 
»الهستيري« رد فعل الصني بشأن اخلاف القائم بينهما على مجموعة 

جزر تقع في بحر الصني الشرقية.
ووصف املتحدث باسم اخلارجية الصينية بـ »السخيفة« ماحظات 
شــــينزو ابي رئيس الوزراء الياباني الســــابق الــــذي كان اتهم الصني 
مبمارســــة سياســــة »مجال حيوي« تهدف الى توسيع مجالها بحسب 
مصاحلهــــا وقوتها. وبعد فترة تهدئة عاد التوتر للتصاعد بني البلدين 
اجلارين الســــبت واالحد. وكان التوتر جنم في االســــاس عن اعتراض 
مركب صيد صيني من قبل خفر السواحل اليابانيني في مياه تلك اجلزر 

املتنازع عليها.

بغدادـ  أ.ف.پ: خرج املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة في 
العراق اد ملكيرت ساملا أمس من اعتداء استهدف موكبه لدى توجهه 
الى مطار النجف جنوب بغداد، على ما أفادت متحدثة باسم املنظمة 

الدولية في العاصمة العراقية لوكالة فرانس برس.

تمثال لشارون على سرير المرض
وجدل حول مطالبات بسحب صور رابين

ايهود باراك الــــذي يتزعم حزب 
العمل انــــه ليس واردا ســــحب 
صورة رابني من قاعة االجتماعات 
املخصصة للكتلة النيابية حلزب 
العمل في الكنيست. في سياق آخر، 
وقع وزير اخلارجية االسرائيلية 
افيغدور ليبرمان ونظيره اليوناني 
الزائر دميتريس دروتساس اول 
مــــن امس على معاهدة في مجال 
الطيران وسط اشارات الى تعزيز 

العاقات بني الدولتني.
وجاء في بيان اصدرته وزارة 
اخلارجية اإلسرائيلية ان املعاهدة 
اخلاصة بالطيران هي االولى التي 
يتم توقيعها بني البلدين منذ عام 

.1952

للحزب في الكنيست )البرملان(.
واندلع هذا اجلدال قبيل بدء 
اسرائيل مســــاء امس احتفاالت 
الذكرى اخلامسة عشرة الغتيال 

رابني، بحسب التقومي العبري.
واكدت النائبــــة اينات ويلف 
لاذاعة العسكرية »آن االوان الن 
يتوقف حزب العمل عن استخدام 
رابني رمزا لكل آمالنا الضائعة«.

واضافــــت »افضــــل ان نضع 
صورة ديڤيد بن غوريون )اول 
رئيس للحكومة االســــرائيلية( 
باعتبــــاره رمزا للنهضة بدال من 
الصورة امللونة لشخصية ترمز في 

نظر كثر الى فرص ضائعة«.
واوضح مكتــــب وزير الدفاع 

عواصمـ  وكاالت: يقدم معرض 
فني يتمحور حول الشلل السياسي 
الذي يصيب الدولة العبرية في 
تل ابيب خال االســــبوع احلالي 
متثاال باحلجم الطبيعي لرئيس 
ارييل شارون  الســــابق  الوزراء 
ممددا وهو في غيبوبة على سرير 

مستشفى.
والتمثــــال امللفــــت بواقعيته 
ميثل شارون في سرير في غرفة 
خالية في قاعة كيشون آرت في تل 
ابيب مع عينني مفتوحتني وبطن 
كبير يعلو ويهبط مع تنفســــه، 
وهو ما اعتبره مفوض املعرض 
جوشــــوا ســــاميون ان »جســــم 
شــــارون هو صورة عن اجلسم 
السياسي االسرائيلي الذي اليزال 
يتنفس باالعتمــــاد على اجهزة 

ومبساعدة«.
وسيسمح لشخصني او ثاثة 
اشخاص بالدخول معا الى الغرفة 
املظلمة حيث يرقد التمثال الذي 
صممه الفنان االسرائيلي نوعام 
براسافسكي، بثوب نوم ازرق وهو 

موصول الى كيس مصل.
الفنان لوكالة »فرانس  وقال 
برس« ان »هذا الرجل ليس مجرد 
انسان. فله تأثير كبير على حياة 

كل من يعيش في هذا البلد«.
واضاف »انا كفنان لي احلق في 
التوجه الى هذه الشخصية وجعلها 

تتصدر العناوين مجددا«.
وقــــال الفنان املقيم في برلني 
»خال انعطافه السياسي خرج 

عن الطريق«.
الرابع  انه في  بالذكر  اجلدير 
من يناير 2006 اصيب شــــارون 
بجلطة دماغية كبيرة وغرق في 

غيبوبة لم يخرج منها بعد.
من جهة اخرى، اثارت نائبة من 
حزب العمل جدال في اسرائيل امس 
باقتراحها سحب صورة رئيس 
الــــوزراء الراحل اســــحق رابني، 
الشخصية التاريخية حلزب العمل، 
من قاعة اجتماعات الكتلة النيابية 

إسرائيل واليونان توقّعان أول معاهدة طيران منذ نحو 60 عاماً

النووي اإليراني يتحول إلى أزمة مفتوحة تصل إلى ذروتها في 2011 
الدين والثاني فصل اإلسام عن 
السياســـة لذا فإنهـــم يوجهون 
ســـهام حقدهم الدفني ضد هذين 
العنصرين وعلينا احلفاظ عليهما 

بقوة«.
وفي إطار املواجهة احملتدمة 
مع الغرب، أعلن األدميرال حبيب 
اهلل سياري قائد القوات البحرية 
اإليرانية أن باده ستنشر املدمرة 
»جمـــران«، أول مدمـــرة محلية 
الصنع، في أعالي البحار واملياه 
الدولية كجزء من إســـتراتيجية 
طهران للدفاع عن مصاحلها في 
اخلارج. وقال سياري، في تصريح 
خاص لوكالة أنبـــاء فارس، إنه 
سيتم نشر »جمران« في املستقبل 
القريب بامليـــاه الدولية لضمان 
وجود إيراني قوي، مشـــيرا إلى 
أن طهران سبق أن أرسلت سفنا 
حربية في 9 مهمات بحرية حلراسة 
السفن التجارية اثناء إبحارها في 
مضيق عـــدن ملكافحة القراصنة 

الصوماليني.
املدمـــرة »جمران«،  يذكر أن 
وهي من طراز مـــودج ومجهزة 
برادارات حديثة ومعدات للحرب 
اإللكترونيـــة وأســـلحة مضادة 
ـ أرض  للسفن وصواريخ أرض 
وأرض ـ جو، كان قد مت تدشينها 
أواخر شهر فبراير املاضي بحضور 
كبار املسؤولني اإليرانيني وقادة 

البحرية اإليرانية.

بفضل يقظة هذا الشعب«.
وأشار الى االنتخابات الرئاسية 
التي جرت العام املاضي قائا أنها 
كانت »مبنزلة االســـتفتاء العام 
الذي كانت نتيجته لصالح النظام 

اإلسامي في إيران«.
وقـــال خامنئـــي »ان األعداء 
الى  اختاروا نهجني األول يهدف 
الترويج لفصل اإلسام عن علماء 

األعلى للثورة اإلسامية في إيران 
علي خامنئي إنها أدت الى املزيد من 

التماسك بني الشعب والنظام.
ونسبت وكالة أنباء »فارس« 
عن خامنئي قوله في خطاب ألقاه 
فـــي مدنية قم أمـــس »ان الهدف 
من فرض حظر ضد اجلمهورية 
اإلسامية اإليرانية هو الفصل بني 
الشعب والنظام إال ان ذلك أخفق 

بقيود على هذه الترسانة من أجل 
ضمان السام في الشرق األوسط. 
لكنه قال ان الترســـانة النووية 
االســـرائيلية يجب أال تستخدم 
كمبـــرر حلـــق ايران فـــي خرق 
الدولية ببناء قدرات  االتفاقيات 
نووية. أما بخصوص العقوبات 
التي تتوالى على طهران بسبب هذا 
البرنامج النووي فقد قال املرشد 

النوع من الصواريخ مبدى 2000 
كيلومتر او اكثر ولم تطور أسلحة 
نووية في نفس الوقت. وهذا سبب 
آخر لوجود املخاوف بشأن نوايا 

ايران«.
 ويقـــدر فيتزباتريـــك حجم 
الترســـانة النووية االسرائيلية 
املفترضة بحوالي 200 رأس نووية 
وان عليهـــا ان تلتزم في النهاية 

كلماته بدقة ليتفادى افتراض ان 
تكون ايران قد جهزت صواريخ 
سجيل التي يطال مداها األراضي 
اإلسرائيلية بالفعل بحمولة نووية، 
ان مثل هـــذه الصواريخ تعتبر 
الناحية االستراتيجية  مهمة من 
فقط الستخدامها في حمل أسلحة 
نوويـــة. معتبـــرا أن »ايران هي 
الدولة الوحيدة التي طورت هذا 

خطوات جديدة لفرض عقوبات 
اقتصادية جديدة من األمم املتحدة 

على اجلمهورية اإلسامية.
ومضى يقول ان ايران غامرت 
مع هذه املخاطر لســـنوات لكن 
هوامش اخلطأ في هذا النوع من 
املغامرات أصبحت أضيق بشكل 

خطير.
وقال فيتزباتريك وهو ينتقي 

إسطنبولـ  رويترز: تنبأ خبير 
ديبلوماسي في املجال النووي بأن 
النزاع بشـــأن البرنامج النووي 
اإليراني قـــد يتصاعد إلى درجة 
األزمة املفتوحة العام املقبل ما لم 
تبد طهران جدية في املفاوضات 
املتوقع اســـتئنافها الشهر املقبل 

مع القوى الكبرى.
وقال مارك فيتزباتريك املراقب 
للشأن اإليراني في املعهد الدولي 
للدراسات االستراتيجية في لندن 
لـ »رويتـــرز« في مقابلة أجريت 
في اسطنبول ان ايران قد تواجه 
املزيد من عقوبات األمم املتحدة 
وانه من احملتمل أن يؤدي احتفاظ 
اليورانيوم  ايران مبخزونها من 
إلى تعرضها لضربة عسكرية من 

عدوها اللدود اسرائيل.
وقال فيتزباتريك »أعتقد اننا 
قد نشهد أزمة مفتوحة وصريحة 
خال سنة«. مضيفا انه على الرغم 
من عدم حتديـــد مواعيد دقيقة 
فمن املتوقع أن يلتقي مفاوضون 
إيرانيون مبمثلني للدول اخلمس 
دائمة العضويـــة مبجلس األمن 
وأملانيا أو مـــا يعرف مبجموعة 
اخلمسة زائد واحد في ڤيينا الشهر 

املقبل.
وأضاف الديبلوماسي األميركي 
السابق انه يعتقد أن اي مماطلة 
من جانب إيران في مناقشة كبح 
برنامجها النووي ســـتؤدي إلى 

إيران تنشر أول مدمرة محلية.. وخامنئي: العقوبات أدت إلى المزيد من التماسك بين الشعب والنظام اإلسالمي


