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طهران تعاقب 26 مسؤواًل أميركيًا - وأوروبا 100 مؤسسة إيرانية

جناد يتحدى ويتمسك بوزارة النفط والباسيج يتهمه باالنتماء إلى مجاهدي خلق

تقوده إلى بريطانيا وفرنسا وپولندا لتعزيز العالقات مع احللفاء القدامى

أوباما يستهل جولته األوروبية من إيرلندا ويزور بلدة جده األكبر

طهران تتجاهل التحذيرات من مخاطر وقوع زلزال على مفاعل بوشهر
لندن � يو.ب���ي.آي: جتاهلت 
احلكومة االيرانية حتذيرات من 
املضاعفات الكارثية التي يشكلها 
وقوع زلزال على محطة الطاقة 
النووية الروسية الصنع في ميناء 

بوشهر.
وقالت صحيفة »ديلي تلغراف« 

الصادرة أمس ان تقريرا سريا 
أعده علماء نوويون إيرانيون حذر 
من أن وقوع زلزال في املستقبل 
قد يكون له عواقب مدمرة على 
احملطة النووية االيرانية في ميناء 

بوشهر املطلة على اخلليج.
واضاف���ت أن التقرير جرى 

اع���داده بعد وق���ت قصير من 
التي اقعدت  كارثة تس���ونامي 
مفاعال يابانيا في احلادي عشر 

من مارس املاضي.
ونسبت الصحيفة إلى التقرير 
قوله »إن اخلطر الزلزالي وآثاره 
على مفاعل بوشهر ميكن أن يكون 

كارثيا بالنسبة إلى ايران وعلى 
غرار كارثة مفاعل فوكوش���يما 

في اليابان«.
واشارت إلى أن خبراء نوويني 
يقدمون املشورة للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية في ڤيينا اكدوا أن 
ايران التي تق���ع في واحدة من 

أكثر مناطق العالم ذات النشاط 
الزلزالي، متضي قدما في خطط 
بدء تشغيل مفاعل بوشهر رغم 

التحذير.
ونسبت الصحيفة إلى مسؤول 
غربي وصفته بالبارز قوله »إن 
املسؤولني االيرانيني اثاروا عددا 

من القضايا اخلطيرة س���لطت 
الزالزل  األضواء عل���ى مخاطر 
التي يواجهها مفاعل بوشهر لكن 
احلكومة في طهران جتاهلتها«.

وقالت إن متحدثا باسم الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية لم يعلق 

على التقرير.

الرئيس���ني األميركيني السابق 
)جورج بوش( واحلالي )باراك 
أوباما( على جرائم احلرب التي 

ارتكباها في العالم.
في موازاة ذلك، شدد االحتاد 
االوروبي امس عقوباته على ايران 
عبر اضافة نحو 100 مؤسسة الى 
التي مت جتميد  الكيانات  الئحة 
اصولها بس���بب برنامج طهران 
النووي املثير للجدل، حس���بما 

افاد مصدر ديبلوماسي.
وأوضح ديبلوماسي ان اكثر 
الى  من 100 مؤسس���ة اضيفت 
التجاري  البنك  الالئحة، منه���ا 
االوروب���ي � االيراني ومقره في 
املانيا، وس���يتم جتميد اصول 
خمسة اش���خاص ومنعهم من 
احلصول على تأشيرات دخول 

في هذه الالئحة اجلديدة.
وص���ادق وزراء اخلارجية 
االوروبي���ون رس���ميا على هذا 
القرار في وقت تتعثر املفاوضات 
مع طهران التي يشتبه في انها 
ترغب � رغم نفيها � في حتويل 
برنامجها النووي املدني ألغراض 

عسكرية.
وأعربت وزي����رة خارجية 
االحت����اد االوروب����ي كاثري����ن 
اشتون امس عن االسف ألن الرد 
االخير الذي ارسلته طهران على 
اقتراحها بتبادل الوقود، مخيب 

لآلمال.
وفي حني تريد القوى الكبرى 
التركيز على برنامج ايران النووي 
املثير للجدل، فإن طهران تأمل 
في توس���يع احملادثات لتشمل 
مسائل تتعلق باألمن الشامل منها 
امتالك اسرائيل للسالح النووي 

او مشكلة نزع االسلحة.
وسلة العقوبات اجلديدة هذه 
تشمل اشخاصا وشركات منخرطة 
ف���ي برنامج ايران النووي وفي 
برنامج الصواريخ ايضا، حسب 

ديبلوماسيني.
وبني الش���ركات ال� 100 التي 
تخض���ع لرقاب���ة اوروبا فروع 
لشركات شملتها قرارات سابقة 
لالحتاد االوروبي بفرض عقوبات 
عليها، وايران هدف ملجموعات 
من العقوبات االوروبية بسبب 

برنامجها النووي.

»انها عودة للجذور بش����كل ما 
بالنسبة ألوباما«.

القرية في  ووق����ف س����كان 
طوابير ملدة ست ساعات لشراء 
تذاك����ر للقاء اوبام����ا. واقيمت 
منطقة امنية حول القرية امس 
ولم يسمح سوى حلملة التذاكر 

بدخولها.
وقال هنري هيلي )24 عاما( 
وه����و قريب الوبام����ا من بعيد 
للتلفزيون االيرلندي ان سكان 
القرية دهنوا واجهات منازلهم 

استعدادا للزيارة.
وق����ال هيل����ي »تقريب����ا كل 
رئي����س أميركي ي����زور ايرلندا 
وثمة خصوصية في ان يتمكن 
اوباما من اقامة اواصر شخصية 
بالعودة ألصوله ومتكنه من تتبع 

جذوره ورؤية أرض اجداده«.
وحت����دى عش����رات اآلالف 
الرياح القوية واالمطار الغزيرة 
لسماع خطاب اوباما في وسط 
دبلن واقيم����ت متاريس امتدت 
ملسافة عدة اميال في العاصمة 
وجاب اآلالف من رجال الشرطة 

شوارعها.
وتعني على احلضور املرور 
عبر اجه����زة تفتيش على غرار 

املوجودة في املطارات.
وتسعد زيارة اوباما كثير من 
االيرلنديني، السيما انها تأتي في 
االسبوع التالي لزيارة تاريخية 
للملكة اليزابيث. ورفعت بعض 
احلانات في دبلن الفتات ترحيب 

بالرئيس األميركي.
كما ت����راود البعض آمال ان 
يساعد اوباما في حل ازمة الدين 

التي تعاني منها دبلن.
ويتوجه اوباما إلى بريطانيا 
الي����وم حي����ث تقيم ل����ه امللكة 
اليزابيث مأدبة عشاء رسمية، 
ثم يحضر قمة مجموعة الثماني 
قبل ان يختتم اجلولة في پولندا 
حيث يجتمع مع قادة دول شرق 

اوروبا.

أوپيك وسيرسل احد وزرائه.
ونقلت الوكالة عن ش���جاع 
الدي���ن بازارجان���ي املس���ؤول 
الكبير ف���ي وزارة النفط قوله: 
في اجتماع م���ع الرئيس، اعلن 
جناد انه لن يشارك في اجتماع 
أوپيك في يونيو بناء على قراره 
هو وسيختار احد وزرائه حلضور 

االجتماع.
وفي اطار الصراع بني جناد 
وخصومه ايضا، اتهم قائد قوات 
الباسيج في إيران العميد محمد 
رضا نق���دي كال م���ن الرئيس 
اإليراني محم���ود أحمدي جناد 
ومدير مكتبه اصفنديار رحيم 
مش���ائي باالنتم���اء إلى منظمة 
مجاهدي خلق ومنظمات أخرى 
محارب���ة ومعادي���ة للنظام في 

إيران.
وهدد نقدي، بحس���ب موقع 
»العربية.نت«، بنشر معلومات 
مفصل���ة بهذا اخلص���وص في 
القريب العاجل، وأضاف أن هدف 
من سماهم بالتيار املنحرف، هو 
بث الفرقة بني مس���ؤولي نظام 

اجلمهورية اإلسالمية، وأضاف أن 
رئيس اجلمهورية ومدير مكتبه 
لم تعد لهما أي قاعدة أو دعم بني 

عناصر الباسيج.
وتأتي هذه االتهامات استمرارا 
للخالفات التي نشبت بني الرئيس 
أحمدي جناد واملرش���د األعلى 
للثورة اإلسالمية آية اهلل علي 
خامنئ���ي، وذلك بس���بب عزل 
الرئيس لوزير االس���تخبارات 

حيدر مصلحي.
وعلى صعي���د اخلالفات مع 
الغرب، كشفت عضو جلنة األمن 
القومي والسياس���ة اخلارجية 
الش���ورى اإلس���المي  مبجلس 
)البرمل���ان اإليراني( فاطمة آليا 
امس عن أن اجلمهورية اإلسالمية 
تعتزم ف���رض عقوبات على 26 
من كبار املس���ؤولني األميركيني 

النتهاكهم حقوق اإلنسان.
ونقلت وكالة أنباء »فارس« 
عن آليا القول إن العقوبات تشمل 
كال من ويل راجرز قائد مدمرة 
»فينسنز« السابق، والتي تقول 
إيران إنها أسقطت طائرة ركاب لها 

في مياه اخلليج ما أدى إلى مقتل 
جميع ركابها، وكذلك هاري هريس 

رئيس معتقل غوانتانامو.
وقالت إن العقوبات تش���مل 
أيضا الشركات التي ميلك فيها 

هؤالء املسؤولون حصصا.
وبش���أن كيفية ف���رض هذه 
العقوبات، قالت إن »جلنة األمن 
القومي والسياس���ة اخلارجية 
مبجلس الشورى ستناقش هذا 
الي���وم لتتم املصادقة  القانون 
النهائية عليها م���ن قبل نواب 
الش���عب في هذا املجلس ليتم 
إرساله إلى مجلس أمناء الدستور 

للموافقة عليه«.
وأضافت أنه وفق هذا القانون، 
إي���ران زي���ارة هؤالء  حتظ���ر 
املسؤولني أو دخولهم إلى أراضيها 

مهما كانت الظروف.
النائب���ة اإليرانية  ودع���ت 
»ش���عوب املنطقة والش���عوب 
املس���تقلة ف���ي العال���م« إل���ى 
فرض عقوبات على املسؤولني 
األميركيني، موضحة أن الشعب 
اإليراني يعتقد أنه يجب محاكمة 

ايرلندا الشمالية«.
واضاف »هذا يعني ان السالم 
ممكن وان الشعوب التي تتواجه 
لفت����رة طويلة ميك����ن ان تعيد 

تركيب عالقات جديدة«.
اوباما ان »مش����اهدة  وتابع 
جاللتها )ملك����ة إجنلترا( تأتي 
الى هن����ا، واحل����رارة املتبادلة 
التي ستسمح  والتئام اجلروح 
بها هذه الزيارة على ما اعتقد، 
ومعرفة ان رئيس الوزراء السابق 
فيتزجيرال����د متك����ن من رؤية 
امللكة في بالده، ترس����ل اشارة 
ليس إلجنلترا وحسب، وليس 
اليرلندا وحسب، وامنا للعالم 

اجمع«.
التالي����ة ألوباما  أما احملطة 
فهي قري����ة مونيغال مبقاطعة 
أوفالي بوسط ايرلندا التي هاجر 

منها جده األكبر )ألمه( في عام 
.1850

حيث تعرض الرئيس األميركي 
ملوقف محرج أمس بسبب سيارته 
الكادي����الك امللقبة ب� »الوحش« 
عندما تعطلت على طريق منحدر 

في دبلن.
اضط����ر اوبام����ا وزوجت����ه 
وهما في طريقهما من السفارة 
األميركية إلى مسقط رأس أجداده 
ألمه الى ترك السيارة أمام حشد 
من االش����خاص كانوا يلوحون 

لهما.
وصنع����ت ش����ركة جنرال 
موتورز السيارة التي تلقب ب� 
»الوحش« خصيصا الوباما وهي 
مزودة بأبواب مصفحة مضادة 
للقنابل ونظام يوفر االكسجني في 
حال التعرض لهجوم كيماوي.

وخصصت ساعة لهذه الزيارة، 
أوباما خاللها كأسا  واحتس����ى 

تصب له في حانة محلية.
واحتشد ثالثة آالف شخص 
على األقل، وهو العدد الذي سمحت 
به االستخبارات األميركية، في 
القرية للترحيب بأوباما. وكانت 
هناك قيود مفروضة على الدخول 
للقرية اول من امس، ولم يسمح 
أمس بدخول أحد سوى حاملي 
أوباما في  التقى  التذاكر. حيث 

القرية 16 من أقاربه من بعيد.
وقد يكون خلطوته هذه صدى 
لدى 37 مليون أميركي يزعمون 
ان لهم أصوال ايرلندية وقد تترك 
انطباعا قويا في حملته إلعادة 

انتخابه في عام 2012.
وقال بن رودس نائب مستشار 
االمن القومي في البيت البيض 

عواصم � وكاالت: فتح الرئيس 
االيراني محم���ود احمدي جناد 
جبهة جديدة مع معارضيه في 
املعسكر احملافظ من خالل اصراره 
على تولي وزارة النفط بالوكالة 
رغم معارض���ة مجلس صيانة 

الدستور ذلك.
وأكدت فاطمة بوداغي نائبة 
الرئيس للشؤون القانونية االحد 
املاضي ان الرئيس س���يحتفظ 
برئاسة وزارة النفط ضاربا عرض 
احلائط بحك���م مجلس صيانة 
الذي اعلن ان احمدي  الدستور 
جناد ال ميلك احلق الدستوري في 

تولي وزارة النفط بالوكالة.
وكان احمدي جناد اعلن في 
15 اجلاري قراره تولي حقيبة 
النفط بالوكالة بعد اقالة الوزير 
االصيل في اطار اعادة هيكلة 
للحكومة تقض���ي خصوصا 
بدمج هذه ال���وزارة مع وزارة 

الطاقة.
وكان مجلس صيانة الدستور 
قد ايد موق���ف احملافظني، وقال 
املتحدث باس���م مجلس صيانة 
الدستور عباس علي خدخدائي انه 
»عمال بعدد من بنود الدستور، ال 
ميكن للرئيس ان يتولى شخصيا 
مس���ؤولية وزارة ب���دون وزير 

اصيل«.
 لكن بوداغي ردت في ختام 
اجتم���اع ملجلس ال���وزراء بأن 
»الرئيس سبق ان اعلن قراءته 
للدستور فيما يتعلق باالشراف 
عل���ى ال���وزارات«، وتابعت ان 
»املسألة حسمت والرئيس هو 

وزير النفط بالوكالة«.
وانتقد معارضون محافظون 
الرئيس  ألحمدي جناد شرعية 
السياسية لتولي هذه احلقيبة 
االس���تراتيجية ف���ي بلد يجني 
80% من موارده من العمالت من 
النفط، وتذرعوا بتضارب املصالح 
واعتب���روا ان احتمال حضور 
احمدي جناد اجتماع وزراء النفط 

في ڤيينا في غير محله.
اال ان وكالة انباء اجلمهورية 
االس���المية االيرانية نقلت عن 
مس���ؤول كبير قول���ه امس ان 
الرئيس محمود احمدي جناد لن 
املقبل ملنظمة  يحضر االجتماع 

عواص����م � وكاالت: اس����تهل 
اوباما  الرئيس األميركي باراك 
من ايرلندا أمس جولة اوروبية 
تش����مل اربع دول هي بريطانيا 
الى  وفرنس����ا وپولندا وتهدف 
تعزي����ز العالق����ات م����ع حلفاء 

قدامى.
ووصل اوباما وزوجته ميشيل 
إلى دبلن حيث يبحث عن اصوله 
االيرلندي����ة في بلدة عاش فيها 

جده االكبر ألمه. 
ايرلن����دا بزيارة  ورحب����ت 
اوبام����ا والزيارة التي قامت بها 
اليزابيث ملكة بريطانيا  امللكة 
االسبوع املاضي لصرف انظار 
العالم عن املش����اكل املالية التي 

تواجه البالد.
ووصل اوباما في يوم عاصف 
ومطي����ر إلج����راء محادثات مع 
رئيس����ة ايرلندا ماري مكاليس 

ورئيس الوزراء اندا كيني.
وقال الرئيس االميركي الذي 
اس����تقبلته رياح عاتية حلظة 
الرئاس����ية  الطائرة  ترجله من 
برفقة زوجته ميشيل »انه لفرح 
عظيم ان يكون املرء هنا«، قبل 
ان يسأل ممازحا ما اذا كان هناك 
امر ما متوقع من قبل املنظمني 

لظهور الشمس.
وتباحث اوباما فور وصوله 
مع الرئيسة ماري ماكاليس ثم 
اندا كيني  ال����وزراء  مع رئيس 
الذي حتاول بالده جتاوز ازمة 
اقتصادية خطيرة. وقال الرئيس 
االميركي انها »مسيرة شاقة«، 

لكن الشعب االيرلندي قادر 
على بلوغ نهايتها، مش����يرا الى 

التقدم الذي احرزته ايرلندا.
وق����ال الرئيس االميركي في 
خت����ام لقائه مع رئيس الوزراء 
االيرلن����دي اندا كيني في دبلن، 
اول محطة ف����ي جولة اوروبية 
تستغرق ستة ايام، »اود ان اقول 
للشعب االيرلندي كم شجعتنا 
خطوات التقدم التي حتققت في 

)أ.پ( متظاهرون إيرانيون يوقعون عريضة رمزية للتضامن مع املتظاهرين البحرينيني  

)أ.پ( باراك أوباما يحيي املواطنني في بلدة مونينال مسقط رأس جده األكبر  

البحرين ترفع حظر التجول
في مناطق وسط العاصمة

حرب إيرانية  على أطباق
االستقبال الفضائية

املنامة ـ د.ب.أ: أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين 
رفع حظر التجول في مناطق وسط الساحل الشمالي 

للعاصمة املنامة اعتبارا من أمس.
وقالت القوة في بيانها رقم 14 »قررت القوة رفع حظر 

التجول على املنطقة الواقعة من جسر السيف ممتدا إلى 
اإلشارة الضوئية احملاذية ملرفأ البحرين املالي« اعتبارا من 

أمس »نظرا لعودة األوضاع األمنية لوضعها الطبيعي في 
املنطقة املذكورة«.

وأشارت القوة في بيانها إلى انه ال تغيير على ما جاء في 
اإلعالن رقم 13 اخلاص باحلظر البحري حيث سيظل احلظر 

ساريا حتى إشعار آخر.
وكانت البحرين ذات األغلبية الشيعية شهدت احتجاجات 
منذ فبراير املاضي مطالبة باإلصالح السياسي وحريات 

أكبر، وقتل 30 شخصا خالل احلمالت احلكومية ضد 
املتظاهرين، كما قتل شرطيان، بحسب وزارة الداخلية.

طهران ـ د.ب.أ: بدأت إيران مجددا حملة على القنوات 
التلفزيونية الفضائية، مطالبة باإلزالة القسرية ألطباق 
استقبال القنوات الفضائية فيما وصفه منتقدون بأنه 

»حرب تشبه أسطورة سيزيف«.
وقال منصور، يعمل في مجال تركيب أجهزة استقبال 

القنوات الفضائية، »أينما كانت هناك عملية إزالة، تكون 
لدي زيادة في دخلي«.

وأضاف منصور )38 عاما( أن »الشرطة تأخذ األطباق، 
وحاملا يذهبون، يتصل الناس بي إلحضار جهاز جديد 

وتثبيته«.
وفعلت فهيمة )46 عاما( وهي ربة منزل تقيم في شمال 

طهران، هذا األمر عدة مرات.
وقالت ان »الشرطة تأخذ أطباق االستقبال اخلاصة 

بي، حتى انها أخذت أجهزة استقبال القنوات الفضائية 
مرتني، لكن في كل مرة أطلب على الفور جهازا جديدا 

ألن القنوات الفضائية التلفزيونية هي نافذتي على 
العالم«.

وفي األعوام السبعة عشر األخيرة، باءت بالفشل كل 
جهود املتشددين في اإلدارة اإلسالمية للبالد في املنع 
القسري الستخدام معدات استقبال القنوات الفضائية 

التلفزيونية.
وتساءل مسؤول إصالحي سابق وعضو في جماعة 

إصالحية محظورة،  قائال »إنه جهد بال طائل، وحرب 
تشبه أسطورة سيزيف، وإال فكيف ميكن إجبار 

ماليني األشخاص في أنحاء البالد على أال يشاهدوا ما 
يرغبون في مشاهدته داخل جدران منازلهم؟«، وأضاف 

»بدال من كل القوة البشرية واألموال املهدرة على 
اإلزالة القسرية ألطباق االستقبال، يجب أن يستثمر 

املسؤولون األموال نفسها لتحسني البرامج التلفزيونية 
اخلاصة بهم،  مثلما يحدث في مناطق أخرى من 

العالم«.
ويعتقد منتقدو احلظر أنه، في عصر العوملة، وفي ظل 
وجود تقنيات مثل اإلنترنت، فإن أي جهد قسري ملنع 

الوصول للمعلومات والترفيه سيكون بال طائل، لكن 
مؤيدي احلظر يقولون ان برامج القنوات الفضائية 

خليعة، لذا فهي تقوض القيم اإلسالمية.

مسؤولون جورجيون سابقون 
ينضمون لـ »الثورة« املطالبة 

بإقالة ساكاشفيلي
تبليس���ي � وكاالت: تظاهر بض���ع مئات من املعارضني 
اجلورجيني أمس في تبليس���ي لليوم الثالث على التوالي 
مطالبني بتنحي الرئيس اجلورجي ميخائيل ساكاشفيلي، 

وذلك غداة مواجهات مع الشرطة.
وافاد مراس���ل »فرانس برس« ب���أن نحو 300 متظاهر 
امضوا الليل امام مقر التلفزيون اجلورجي وتس���لح عدد 

كبير منهم بالعصي.
وقال احد الناش���طني املعارضني الشا اونياني »سنبقى 

حتى يقوموا بتفريقنا«.
من جهتها، أعلنت نينو بوردغارنادزه الرئيسة السابقة 
للبرملان اجلورجي وأحد قادة املعارضة عن »بدء الثورة« 
في جورجيا ضد الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي الذي يزور 

املجر حاليا.
جاء ذلك في خطبة لبوردغارنادزه أمام حشد من املتظاهرين 
أمام مبنى التلفزيون في العاصمة اجلورجية تبليسي املطالبني 

بإقالة الرئيس ساكاشفيلي وإجراء انتخابات حرة.
في غضون ذلك، قال وزير الدفاع اجلورجي السابق إيراكلي 
أوكرواش���فيلي � وهو معارض جورجي بارز حاليا كان قد 
هاجر من وطنه إلى فرنسا � إنه سيعود إلى جورجيا يوم 

25 مايو، وهو »آخر أيام النظام احلاكم احلالي«.
غير أن وزير الداخلية اجلورجي فاتو ميرابيش���فيلي 
حذر من أنه سيتم اعتقال أوكرواشفيلي حال وصوله إلى 
جورجيا، معتبرا أن املعارضة ضعيفة وال تش���كل خطرا 

على الدولة.
وكانت تقارير قد أفادت أن نحو 1500 شخص جتمهروا 
قبالة مبنى التلفزيون في تبليسى اول من امس للمطالبة 
باستقالة الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي متهمني إياه بالفساد 

وقمع الدميوقراطية.
وكانت الشرطة استخدمت الغاز املسيل للدموع واطلقت 
الرصاص املطاطي على املتظاهرين، عازية ذلك الى تعرض 
عناصر منها لهجوم من جانب معارضي النظام اجلورجي. في 

املقابل، اتهم هؤالء قوات االمن بالتسبب بأعمال العنف.
وكان نحو س���تة آالف من انص���ار املعارضة تظاهروا 
السبت في ساحة احلرية في تبليسي تلبية لدعوة حركة 
اجلمعية الوطنية املعارضة، وسبق ان امضى بعضهم الليل 

امام مبنى التلفزيون العام.
وتطالب املعارضة بتنحي ساكاشفيلي املتهم بالديكتاتورية، 
وتنتهي واليته الثانية العام 2013 وال يس���تطيع الترشح 

لوالية ثالثة.

جناد لن يشارك في 
اجتماعات أوپيك 

وسيرسل أحد 
وزراءه

تعطلت سيارته 
»الوحش« املصفحة 
فاضطر لتركها أمام 

احلشود 


