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 باريسـ  أ.ف.پ: اعتبر الرئيس التشادي ادريس ديبي اتنو 
ان انفصال جنوب الســـودان يشكل «سابقة بالغة اخلطورة» 
في افريقيـــا بعدما عبرت أكثرية األصوات خالل االســـتفتاء 
عن تأييدها االســـتقالل، وذلك في مقابلة تبثها اليوم شـــبكة 

تي.في.٥ العالم.
  وقال ديبي الذي تقع بالده على احلدود السودانية «كانت 
هناك حلول أخرى، انا أعارض من حيث املبدأ التقســـيم بني 

البلدان االفريقيـــة ومعاهدات األمم املتحدة واالحتاد االفريقي 
تتحدث عن وحدة األراضي املوروثة من ايام االستعمار، واآلن، 

اننا نعرض ذلك للخطر، انها سابقة بالغة اخلطورة.
  وغدا مـــا هو البلد الثاني املعرض للتقســـيم؟ وقد حصل 
جنوب السودان على أكثرية األصوات الضرورية خالل استفتاء 
ليصبح دولة مستقلة،  كما أفادت النتائج األولية التي جمعتها 

األربعاء وكالة فرانس برس. 

 الرئيس التشادي: انفصال جنوب السودان «سابقة بالغة الخطورة»

 خادم احلرمني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز لدى وصوله  إلى الدار البيضاء وفي استقباله ملك املغرب محمد السادس بهدية من التمر      (ا.ف.پ) 

(رويترز)  جانب من مفاوضات اليوم الثاني بني إيران ودول ٥ + ١ في اسطنبول أمس 

 خادم الحرمين في المغرب
  الستكمال العالج والنقاهة

 سلطنة عمان: فتح الترشح النتخابات الشورى

 الڤاتيكان: ال أحد يمنع البابا من التعبير عن رأيه 

 ١٥٢٧ طعنًا بأعضاء البرلمان المصري 
الجديد أمام المحكمة العليا

 الرياضـ  يو.بي.آي: ذكرت وكالة األنباء السعودية 
الرسمية (واس) امس أن خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز وصل إلى املغرب قادما 
مـــن نيويورك بعد رحلة عالجية بدأت منذ ٢٣ من 
نوفمبر املاضي إثر «انزالق غضروفي» ألزمه إجراء 

عمليتني جراحيتني الستكمال العالج والنقاهة.
  وذكرت وكالة «واس» أن «خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود وصل امس إلى 
مدينة الدار البيضاء في اململكة املغربية قادما من 

نيويورك الستكمال العالج الطبيعي والنقاهة».
  وكان في استقباله في مطار امللك محمد اخلامس 
الدولي في الدار البيضاء امللك محمد السادس ملك 

اململكة املغربية.
  ومن املقرر أن يقضي امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 

فترة نقاهة في املغرب تدوم بضعة أسابيع.
  وكان الديوان امللكي السعودي أعلن في الثالث من 
ديسمبر املاضي إجراء امللك عبداهللا عملية جراحية 

ثانية تكللت بالنجاح اســـتكماال للعملية السابقة 
«التي أجراها في الرابع والعشرين من نوفمبر» وفقا 
للخطة العالجية التي أوصى بها الفريق الطبي في 
مستشفى برسبيتريان مبدينة نيويورك األميركية 
التي قصدها ملعاجلة االنزالق الغضروفي في فقرات 
الظهر حيث مت «ســـحب التجمع الدموي وتعديل 

االنزالق الغضروفي وتثبيت الفقرة املصابة».
  واستقبل امللك عبداهللا في مقر إقامته عددا من 
القادة واملســـؤولني حيث زاره الرئيس الفرنسي 
نيكوال ســـاركوزي ووزيرة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون واألمني العام لألمم املتحدة بان كي 
مون ورئيس احلكومة اللبنانية السابق سعد الدين 
احلريري فضال عن اتصاالت هاتفية متعددة من قادة 
وزعماء العالم. وطمأن امللك عبداهللا اجلميع على 
صحته في حديث صحافي األسبوع املاضي قائال 
«ســـأعود قريبا جدا حتى أكون بني أهلي وأبنائي 

وشعبي وإخوتي في اخلليج». 

 مســـقطـ  كونا: بدأت امس عمليات الترشـــح 
العمانيني لعضوية مجلس الشورى  للمواطنني 
ممثلني عن الواليات للفترة السابعة في ٦١ دائرة 

انتخابية وحتى الثاني من فبراير املقبل.
  وبدأ املواطنون الراغبون في الترشـــح تقدمي 
طلباتهـــم لدى مكاتب الوالة في االنتخابات التي 

ستجرى في أكتوبر القادم.
  وفتحت وزارة الداخلية اعتبارا من امس باب 
الترشح لعضوية مجلس الشورى وفق شروط 
محددة من بينها متتع املترشح باجلنسية العمانية 
وأال يقل عمره عـــن ٣٠ عاما وأن يكون من أبناء 

الوالية املترشح عنها أو من املقيمني فيها.
  وأكد مسؤولون في تصريحات متفرقة لـ «كونا» 
ان «النظام االلكتروني في البطاقة الشـــخصية 
سوف مينع ازدواجية التصويت في أي مكان في 
الســـلطنة ألنه نظام متطور ويساعد على إكمال 
عملية االنتخاب الكترونيـــا وعلى نقل النتائج 
النهائية إلى مقر وزارة الداخلية الكترونيا» مؤكدين 
ان التجاوزات لن تكون «حاضرة» وان حضرت 

فالقانون لها «باملرصاد».

  وأشـــاروا إلى ان عملية التثبيت لكل شخص 
لم تستمر اكثر من دقيقة، مشيدين بهذه التقنية 
التي سيتم العمل بها في االنتخابات ألول مرة من 
اجل إزالة أي شـــكوك حول تكرار التصويت في 

أكثر من مركز انتخابي.
  ودعت احلكومة «املواطنني الى تكثيف جهودهم 
في العملية االنتخابية للمشاركة في االنتخابات 
الن هذه املشاركة تهم البلد ومستقبله فيما يتعلق 

بالتنمية».
  وشـــهدت األيام املاضية سباقا بني املواطنني 
للترشح في انتخابات الشورى وبدأت فعليا بعض 
احلمالت االنتخابية في التحرك عبر طلب الدعم 

واملساندة من املواطنني.
  في املقابل تظهر املرأة العمانية من جديد خلوض 
جتربة الترشح للمجلس بعد فشلها في نيل أي 

مقعد في الدورة السابقة.
  وجتـــوب منذ عدة ايام الوحـــدة االلكترونية 
املتنقلة املخصصة لتثبيت النظام االلكتروني في 
البطاقة الشخصية إلثبات حضور الناخب يوم 

التصويت خالل العملية االنتخابية. 

 الڤاتيـــكان ـ أ.ف.پ: أعلـــن الكاردينال بيتر 
توركسون رئيس املجلس املسكوني للعدالة والسالم 
انه «ال أحد مينع البابا من التعبير عن رأيه»، وذلك 
بعد قرار األزهر تعليق حواره مع الڤاتيكان على 

خلفية تصريحات للبابا عن اإلسالم.
  وقال توركسون لوكالة األنباء االيطالية (انسا) 
«لكل بلد احلق في اإلدالء برأيه كما يريد ولكن ال 
احـــد ميكنه منع البابا من التعبير عن رأيه فيما 

يتصل بأبنائه».
  وأعلن األزهر اخلميس املاضي انه قرر جتميد 
احلوار مع الڤاتيكان ألجل غير مسمى احتجاجا 

على «تعرض» البابا بنديكتوس السادس عشر 
لإلسالم بشـــكل «متكرر» و«انحيازه» ضده، في 
قرار سارع الكرسي الرسولي إلى الرد عليه بتأكيد 

رغبته في مواصلة «احلوار».
  وأضاف توركسون ان «احلوار مع اإلسالم لن 
يتوقف»، مشددا على انه «غير محصور مبصر» 

والفتا خصوصا الى إيران.
  وكان املتحدث باسم الڤاتيكان األب فيديريكو 
لومباردي قال انه «مهما حصل، فان نهج االنفتاح 
والرغبة في احلوار لدى املجلس املسكوني للحوار 

لم يتبدل».  

 القاهرةـ  يو.بي.آي: أقرت رئيسة جلنة الشؤون 
الدستورية والتشريعية مبجلس الشعب (الغرفة 
الصغرى في البرملان) املصري بأن نحو ٤٨٦ نائبا 
في املجلس اجلديـــد مطعون بصحة عضويتهم 
فـــي خطوة قد تؤدي إلى حل البرملان قبل انتهاء 

واليته في ٢٠١٥.
  ويشكل هؤالء األعضاء أكثر من نسبة ٩٠٪ من 
عدد األعضاء البالغ عددهم ٥١٨ عضوا من بينهم 

١٠ معينني فقط.
  ونقلت وكالة أنباء الشرق األوسط عن رئيسة 
اللجنة آمال عثمان أمس ان البرملان قرر إحالة حوالي 
١٥٢٧ طعنا انتخابيا الى محكمة النقض لدراستها 

وإعداد تقارير عنها وإحالتها الى املجلس.

  ولم تشر عثمان إلى أســـباب إحالة الطعون 
للمحكمة العليا إال انها قالت ان اللجنة ستبحث 
تقارير محكمـــة النقض عند ورودها للفصل في 
صحة عضوية هؤالء األعضاء باســـتمرارهم أو 

إبطال عضويتهم.
  وأشارت عثمان الى أن ٢٢ نائبا منتخبا فقط لم 
تقدم ضدهم طعون انتخابية باإلضافة إلى العشرة 
املعينني بقرار من الرئيس حسني مبارك وسيتم 

إعالن صحة عضويتهم األسبوع القادم.
  وكان احلزب الوطني الدميوقراطي احلاكم قد 
اكتسح أكثر من ٩٠٪ من مقاعد البرملان اجلديد وسط 
اتهامات من قوى املعارضة بأنه استخدم األجهزة 

احلكومية ملنع فوز مرشحيها في االنتخابات. 

 احتماالت توجيه ضربة عسكرية إلى إيران تعود للواجهة
  بعد فشل مفاوضاتها مع الدول الست الكبرى

 الصدر يعود إلى إيران مجددًا بعد أسبوعين في العراق

 عباس: إذا ثبتت إدانة دحالن فسيتم اعتقاله

 خبير أميركي لـ «األنباء»: مرحلة ما بعد فشل المحادثات ستكون لها آثار وخيمة

 بايدن نادم على اجتياح العراق.. ومقاطعة بلير أثناء التحقيق عند أسفه للخسائر البشرية

كيربون ذلك «شروطا مسبقة» 
ال تشجع على االعتقاد بان من 
املواقف  التفاؤل بتغيير  املمكن 

اإليرانية.
  وتابع «اعترف الرئيس باراك 
اوبامـــا بحق إيـــران في امتالك 
انه  النووية بل  التكنولوجيـــا 
تنازل عن شـــرط إنهاء عمليات 
التخصيب الى حد ما متفق عليه 
على األراضي اإليرانية. وال اعرف 
ما هو املقصود بقول جليلي انه 
يريـــد اعترافا دوليا بحق إيران 
فـــي التكنولوجيـــا النووية إال 
ان يكون اســـتعراضا إعالميا ال 
يشـــجع على االعتقاد باحتمال 

جناح املفاوضات».
  وفي ضوء تطورات اسطنبول 
الناطق بلســـان اخلارجية  قال 
األميركية مـــارك تونر ان إدارة 
الرئيس اوباما ال تتوقع حدوث 
اختراق في اســـطنبول. وعلق 
كيربون على ذلك بقوله «كانت 
هناك توقعات بان يكون الوضع 
العام قـــد نضج للدخـــول الى 
القضايا اجلوهرية في املفاوضات. 
اال ان املوقف اإليراني لم يتبدل 

كثيرا في تقديري».
  وأضاف «لدينا نافذة صغيرة 
لتحقيق تقدم خالل األســـابيع 
التي ســـتعقب اسطنبول لو لم 
نصل الى مقاربة متفق عليها مع 
اإليرانيني. ولكن املشكلة هي ان 
هناك عقوبات فردية وجماعية 
ســـتفرض بعد ذلـــك. واملوقف 
الدولي موحد في هذا الشأن مما 
يعني ان امللف اإليراني سيدخل 
الى مرحلة من التوتر الشديد في 

النصف األول من هذا العام». 

  في املقابل، قال سعيد جليلي 
كبير املفاوضني النوويني اإليرانيني 
إن أي اتفـــاق بني إيران والقوى 
العاملية بشأن برنامجها النووي 
يجب أن يعتمد على حق طهران 

في امتالك تكنولوجيا نووية.
  واستطرد موضحا حق إيران 
في امتـــالك دورة وقود نووي 
وحقها في تخصيب اليورانيوم 
«أي محادثـــات وتعـــاون كمـــا 
أوضحت خـــالل احملادثات مع 
السيدة اشتون يجب أن تعتمد 
علـــى احترام حقـــوق األمة مبا 
في ذلك حق إيـــران في امتالك 

تكنولوجيا نووية».
  الى ذلك، قال اخلبير النووي 
االميركـــي مايـــكل كيربـــون لـ 
«األنبـــاء» ان ما ميكن ان يعقب 
املفاوضات في اسطنبول  فشل 

ستكون له «آثار وخيمة». وشرح 
الباحث الذي أسس مركز هنري 
«ستيمونز» ألبحاث منع االنتشار 
ذلك بقوله «لقد انتهت الواليات 
املتحـــدة واالحتاد األوروبي من 
اعـــداد الئحة بعقوبـــات بالغة 
التشدد ضد إيران في حالة اخفاق 
مفاوضات اسطنبول. وأخشى ان 
تؤدي مرحلة ما بعد اسطنبول 
لو لـــم يحدث تقدم الى الدخول 

في مرحلة حرجة».
  وكان رئيس الوفد اإليراني في 
مفاوضات اسطنبول سعيد جليلي 
قد خاطب الوفود املفاوضة مطالبا 
بإلغاء جميع العقوبات املفروضة 
على إيران واالعتراف بحق طهران 
في امتالك التكنولوجيا النووية 
قبل التوصل الى اي اتفاق حلل 
مشكلة البرنامج النووي. واعتبر 

البشرية سواء كان ذلك من قواتنا 
البريطانية أو قوات دول أخرى 
واملدنيني الذين ساعدوا الناس في 

العراق أو العراقيني أنفسهم».
  وذكرت الصحيفة ان عددا من 
أقارب الضحايا أعربوا عن غضبهم 
من كلمات بلير وصاحوا قائلني 
«كان أمامك عام للتحدث عن ذلك، 

الوقت متأخر بشكل بالغ».
أن  إلى    وأشـــارت الصحافية 
متظاهرين جتمعوا خارج مقر جلنة 
امللكة  التحقيق مبركز مؤمترات 
إليزابيث الثانية في ويستمنستر 
ملقاطعة رئيس الوزراء األســـبق 
وإن كان بعدد أقل من اجللســـة 

السابقة.
  وقالت الصحيفة إن بلير اعترف 
خالل جلسة االستماع انه جتاهل 
مشـــورة قانونية تفيد بأن غزو 
العراق بدون قرار أممي جديد لن 
يكون قانونيا ألنه اعتبر بيانات 
من جانب لورد جولدسميث النائب 

العام أنها مؤقتة.
  وقـــال إنه كان من شـــأنه أن 
يعد لوقف القوات البريطانية من 
املشـــاركة في الغزو حال تغيير 
جولدسميث رأيه بشأن مشروعية 
ذلك أو إذا ما صوت مجلس العموم 

ضد اخلطوة.

٢٠٠٣، متحدثا بأسف عن الضحايا 
األميركيني في النزاع العراقي.

  وقال «سؤال يطرحه البعض 
مـــن بينكم، وال تظنـــوا انني ال 
اطرحه على نفسي ايضا، هل كان 
األمر يســـتحق ٤٤٣٩» قتيال في 
صفوف اجلنود األميركيني؟ «وهل 
كان يستحق جرح ٣٢ ألف شخص 
الفا ســـيحتاجون  من بينهم ١٦ 
التاريخ  الدائمة؟ وحده  للرعاية 
يحمل اجلواب. لكن فيما لو قدر 
لنا العودة الـــى الوراء، لرمبا ما 

كنا لنفعل ذلك».
الســـياق، ذكرت    في نفـــس 
البريطانية  صحيفة «تليغراف» 

وحدة وطنية تكون مهمتها اعمار 
غزة وإجـــراء انتخابات وإعادة 

هيكلة السلطة الفلسطينية.
  ورفض إمكانية إجراء انتخابات 
رئاسية او انتخابات تشريعية 
قبل إمتـــام املصاحلة، مشـــيرا 
الى انه ســـيتم خالل املصاحلة 
االتفاق على املدة التي يتم إجراء 

االنتخابات بعدها.
  وأشـــار الـــى ان هناك جلنة 
حتقيق مـــع محمد دحالن، وإذا 
إدانته فسيتم احتجازه،  ثبتت 
التحقيق هي  موضحا ان جلنة 
جلنة داخلية في فتح، نافيا ان 
تكون هناك ضغوط داخلية او 
التحقيق مع  خارجية إليقـــاف 
دحالن، وشدد على انه في حالة 
إثبات براءة دحالن ستعتذر فتح 
له، أما في حالـــة اثبات إدانته 

فستتم محاسبته. 

الفلسطينية.
الســـلطة    وأكـــد علـــى ان 
الى إجناح  الفلسطينية تسعى 
ورقة املصاحلة الفلسطينية من 
خالل توقيع حماس على ورقة 
املصاحلة املصرية، موضحا انه 
سيتم بعد ذلك تشكيل حكومة 

السلطة الفلسطينية بخصوص 
فتح قناة تواصل سرية مع وزير 
اجليش اإلسرائيلي، إال انه رفض 
هـــذا العرض مرجعـــا ذلك الى 
عدم فائدة هذا التواصل مادامت 
إسرائيل ال تعترف بحدود ١٩٦٧ 
والقدس الشرقية عاصمة للدولة 

  واتهم عباس إسرائيل بزرع 
العقبات امام عملية السالم، مؤكدا 
انه اذا فشـــلت محاولة السالم 
في الشرق األوســـط فستكون 
العواقب وخيمـــة على املنطقة 
بكاملها، مســـتبعدا اإلعالن عن 
الدولة الفلســـطينية من طرف 
واحد في الوقت الراهن. وأضاف 
الرئيس ان التفاهمات بني اسرائيل 
والفلسطينيني في عهد الرئيس 
السابق جورج بوش  األميركي 
وصلت الـــى ان يعترف الطرف 
القدس  اإلســـرائيلي بأن تكون 
الشـــرقية عاصمـــة للدولـــة 
الفلسطينية وكذلك أن تقام الدولة 
الفلسطينية على حدود ١٩٦٧، اال 
ان احلكومة اإلسرائيلية تنصلت 
من محاولة الرئيس األميركي في 

تنفيذ هذا االتفاق.
  ولفت الى ان هناك عرضا على 

 كشف الرئيس محمود عباس 
أن فشل املفاوضات بني اجلانبني 
الفلسطيني واإلسرائيلي قد يسفر 
عن حدوث انتفاضة شعبية او 
ثورة فلسطينية، مستبعدا في 
الوقت ذاته الذهاب إلى مواجهة 
عســـكرية. وقـــال عباس خالل 
حواره لقنـــاة «اجلزيرة» امس 
األول، انـــه ســـيتم اللجوء الى 
مجلـــس األمن، وانـــه في حالة 
فشـــل املفاوضات سيتم اتخاذ 
قرارات أخرى، رافضا الكشـــف 
عنها، مشيرا الى انه سيتم اإلعالن 
عن هذه اخلطـــوات في حينها، 
مضيفا ان عملية االستيطان غير 
شرعية منذ عام ١٩٦٧ مشيرا الى 
ان السلطة الفلسطينية ستواصل 
النضال السياســـي حتى إقامة 
الفلسطينية وعاصمتها  الدولة 

القدس الشرقية.

امس أن رئيس الوزراء البريطاني 
األسبق توني بلير واجه مقاطعة 
أثناء إعرابه عن أســـفه بشـــأن 
اخلسائر البشرية في العراق عند 
مثوله مرة ثانية أمس األول أمام 
جلنة حتقيق بريطانية رسمية 

في الغزو على العراق.
  وقالت الصحيفـــة في تقرير 
أوردتـــه مبوقعها على شـــبكة 
اإلنترنـــت إن أقارب الذين قتلوا 
في احلرب صاحوا بصوت مرتفع 
قائلني «إن الوقت متأخر ليعرب 
بلير عن أســـفه من إراقة الدماء 
فيما انسحبت اثنتان من الشهود 

وأشاحت أخرى بوجهها».
  وأوضحت الصحيفة أنه عقب 
أول جلسة استماع شهادة قبل عام 
رفض بلير التحدث عن أي أسف، 
وقال فقط إنه يتحمل املسؤولية 
ملا حـــدث عقب الغزو عام ٢٠٠٣، 
إال أنه أعلـــن أنه يرغب في قول 
بعض الكلمات عن تلك املســـألة 
الدروس  بعد ســـؤاله لتحديـــد 
املستفادة من مسار احلرب عندما 
جاء لنهاية شهادته التي استغرقت 

أربع ساعات.
  ومضت الصحيفة تقول نقال 
عن بلير قوله «أرغب في توضيح 
أننى آســـف بشـــدة للخســـائر 

الفقهيـــة في احلـــوزة العلمية،  
بحسب مؤيديه.

  الى ذلك، صرح نائب الرئيس 
األميركي جـــو بايدن امس األول 
انه يشعر «بأمل كبير» في رؤية 
العراق يتولى احلفاظ على أمنه، 
إال انه أبدى أسفه الجتياح البالد 
عام ٢٠٠٣ بقرار من إدارة الرئيس 
االميركي السابق اجلمهوري جورج 

بوش.
  وأكد بايدن املكلف مبلف العراق 
من جانـــب الرئيس باراك اوباما 
«لدي أمل كبير. آمل في ان تسمح 
الثـــروات الطبيعيـــة للعراقيني 

بتمويل امنهم بالكامل».
  وأضاف نائب الرئيس األميركي 
الـــذي كان يتحدث امام األعضاء 
الكونغرس  فـــي  الدميوقراطيني 
املجتمعني في منتدى في كامبريدج 
في والية ماريالند (شرق) «وعندما 
لن تعود املؤسسات املدنية بحاجة 
لدعمنا، سيصبح العراق في موقع 
جيد، اعتقـــد ان هناك على األقل 

نسبة ٥٠٪ ان شاء اهللا».
  إال ان بايدن الذي صوت نهاية 
العـــام ٢٠٠٢ بصفته ســـيناتور 
لصالح استخدام القوة لإلطاحة 
بنظـــام املقبور صدام حســـني، 
الندم الجتياح مارس  اعرب عن 

 عواصم ـ وكاالت: بعد قضائه 
اسبوعني في العراق اثر غياب دام 
أربعة اعوام أمضاها في طهران، 
عاد زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر امس الى إيران مجددا، وقال 
احد مساعديه «مقتدى الصدر غادر 
العراق اخلميس عائدا الى إيران. 

هذا كل ما استطيع قوله».
  كما اكد مصدر آخر مقرب من 
التيار الصدري، رفض الكشف عن 
اسمه، مغادرة الصدر الى إيران، 
لكنه رفض التعليق على أسباب 

مغادرته.
  وكانت السلطات اصدرت مذكرة 
توقيف بحق الصدر في ابريل ٢٠٠٤ 
في قضية مقتل عبد املجيد اخلوئي 
جنل املرجع السابق اية اهللا ابو 
القاســـم اخلوئي في العاشر من 

ابريل ٢٠٠٣.
  وكان عبداملجيـــد مقيمـــا في 
بريطانيـــا ويعـــارض النظـــام 
السابق بشـــدة وعاد الى النجف 
خالل االجتياح لكنه قضى طعنا 

بالسكاكني في مرقد اإلمام علي.
  ودعـــا الصـــدر بعـــد عودته 
الى النجـــف أنصاره الى مقاومة 

«االحتالل بكل الوسائل».
أربعة    وقضى مقتدى الصدر 
أعوام في إيران أكمل خاللها دراسته 

طرح في عـــام ٢٠٠٩ ينبغي أن 
يتم تعديله.

املقترح كانت    ومبوجب هذا 
إيران ســـتحصل علـــى الوقود 
النووي ألغراض تشغيل مفاعل 
الطبية من فرنســـا  للنظائـــر 
وروســـيا على أن تسلم كل ما 
لديها مـــن يورانيوم منخفض 

التخصيب.
  ورأت إيران في هذه اجلولة 
من املفاوضات الفرصة األخيرة 
للتوصل الى تســـوية ســـلمية 
ألزمة امللف النووي اإليراني عبر 
صيغة مبادلة اليورانيوم اإليراني 
منخفض التخصيب بنسبة ٣٫٥٪ 
بآخر عالي التخصيب بنسبة ٢٠٪، 
ولم تتدخل تركيا في املفاوضات 
واقتصر دورها على استضافتها 

فقط.

 عواصم ـ أحمد عبداهللا ووكاالت
الواجهة  إلـــى    مجددا عادت 
احتمـــاالت اســـتخدام اخليـــار 
إيران بعد فشل  العسكري ضد 
مفاوضاتهـــا مع الدول الســـت 
الكبرى في اسطنبول أمس. وفيما 
جددت  طهران متســـكها بحقها 
في الذهاب قدمـــا في تخصيب 
اليورانيوم، نعت املمثل األعلى 
للشؤون اخلارجية والسياسة 
األمنية لالحتاد األوروبي كاترين 
اشـــتون مفاوضات اسطنبول 
النووية مع إيـــران، بينما رمى 
مسؤول أميركي رفيع الكرة في 
امللعب اإليراني، معلنا أن القوى 
الدولية الست مستعدة للسعي 
من أجل حل ديبلوماسي مع إيران 

ولكن األمر بيدها.
  وقالـــت كاتريـــن في مؤمتر 
صحافي في اسطنبول امس إن 
جولة املفاوضات الثانية انتهت 

دون حتقيق نتيجة إيجابية.
  وترأست أشـــتون مجموعة 
الدول اخلمس دائمة العضوية 
مبجلس األمن وأملانيا (٥ +١) فيما 
ترأس األمني العام للمجلس األعلى 
لألمن القومـــي كبير املفاوضني 
اإليرانيني بشأن البرنامج النووي 
سعيد جليلي اجلانب اإليراني.

  وبدأت املفاوضات أمس األول 
في أجـــواء إيجابية، لكن إيران 
وضعت خطا احمر على مناقشة 
نشاطها في تخصيب اليورانيوم 
رافضة أن يتم التطرق اليه في 
هذه اجلولة من املفاوضات، كما 
طالبت برفع العقوبات وبتعديل 
صفقة مبادلة اليورانيوم منخفض 
التخصيب بناء على املقترح الذي 

 مقتدى الصدر 

 محمود عباس  محمد دحالن 


