
رت أجهزة األمن اإلسرائيلية أمس، 
ّ

 حذ
في  ليها 

ّ
ممث ع��اج��ل، جميع  ن��ح��و  ع��ل��ى 

العالم من »هجمات« قد تنفذها  أنحاء 
انتقامًا  ض����ده����م،  ال����ل����ه  وح�������زب  إي��������ران 
الغ���ت���ي���ال ع��ل��م��اء ن���ووي���ن إي���ران���ي���ن في 
طهران. وتزامن هذا التحذير مع تصريح 
روب��رت غيتس،  األميركي  الدفاع  لوزير 
بعد زيارته أبو ظبي، أعلن فيه أن هناك 
امل��ج��اورة إليران  ال���دول  ف��ي  تأييدًا عامًا 
من  وقلقًا  على طهران،  عقوبات  لفرض 

»سلوكها العدائي«. 
وذك��رت صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 
ف����ي ج���ه���از األمن  م���س���ؤول���ن  أن  أم������س، 
اإلس��رائ��ي��ل��ي ب��ع��ث��وا ب��ال��ت��ح��ذي��ر العاجل 
إلى جميع موفدي إسرائيل في الخارج، 
والدبلوماسيون  ال����س����ف����راء  وب���ي���ن���ه���م 
واملئات  واألك������ادي������م������ي������ون  وال����ع����ل����م����اء 
الصهيونية  امل���ن���ظ���م���ات  م���ن���دوب���ي  م����ن 
املنتشرين في أنحاء العالم، وطالبوهم 
ب���ات���خ���اذ ال��ح��ي��ط��ة وال����ح����ذر ع���ل���ى نحو 

د. 
ّ

مشد
وأض����اف����ت ال��ص��ح��ي��ف��ة أن ال���ت���خ���ّوف في 
إسرائيل هو من هجمات انتقامية، وأن 
ذلك ينبع من اتهام إيران إلسرائيل بأنها 
تقف وراء اغتيال العاملن النووين في 
طهران، ماجد شهرياري ومسعود علي 
الغتيال  ف���اش���ل���ة  وم����ح����اول����ة  م���ح���م���دي، 

العالم النووي فريدون عباسي. 
الثالثة  ال��ع��ل��م��اء  أن  ال��ص��ح��ي��ف��ة  وذك����رت 
ه���م م���ن ك��ب��ار امل���س���ؤول���ن ال��ع��ام��ل��ن في 
ال��ذي تقول  اإلي��ران��ي،  النووي  البرنامج 
ل التهديد األخطر على 

ّ
إسرائيل إنه يمث

وجودها. 

إي����ران إلسرائيل  ات��ه��ام��ات  أن  وت��اب��ع��ت 
باغتيال العلماء تضاف إلى اتهام إيران 
الله لها باملسؤولية عن اغتيال  وح��زب 
الله، عماد  العسكري في حزب  القيادي 

مغنية، في دمشق عام 2007. 
وت��ش��ي��ر ال���ت���ق���دي���رات ف���ي إس���رائ���ي���ل إلى 
العلماء  اغ���ت���ي���ال  إل�����ى  ت��ن��ظ��ر  إي�������ران  أن 
ال��ن��ووي��ن على أن��ه ت��ج��اوز لخط أحمر، 
��ذ داخ���ل إي���ران ال في 

ّ
��ف

ُ
وخ��ص��وص��ًا أن��ه ن

دولة ثالثة، ولذلك فإن ارتداع إيران عن 
تنفيذ هجمات ضد إسرائيلين سيكون 

أقل. 
وك�����ان م��ج��ه��ول��ون ق���د اغ���ت���ال���وا، ف���ي 29 
ف����ي طهران،  امل����اض����ي  ال���ث���ان���ي  ت���ش���ري���ن 
البروفسور  اإلي����ران����ي  ال���ن���ووي  ال��ع��ال��م 
وأصيبت  بتفخيخ سيارته،  شهرياري، 

زوج��ت��ه أي��ض��ًا. وب��ع��د ذل��ك ب��وق��ت قصير 
ال���ن���ووي فريدون  ال��ع��ال��م  ج�����دًا، أص���ي���ب 
ع��ب��اس��ي وزوج���ت���ه ب��ج��راح خ��ط��رة جّراء 
ان��ف��ج��ار س��ي��ارت��ه��م��ا. وف���ي ش��ه��ر كانون 
النووي  ال��ع��ال��م  اغتيل  امل��اض��ي،  ال��ث��ان��ي 
الدكتور مسعود علي محمدي، بانفجار 

في سيارته في طهران أيضًا. 
ف����ي غ���ض���ون ذل������ك، أش������ار وزي������ر الدفاع 
ته 

ّ
األميركي، من على منت الطائرة التي أقل

من جولته اآلسيوية التي اختتمها في 
اإلم��ارات، إلى أن هناك »تأييدًا عامًا في 
املنطقة لفرض عقوبات على إيران وفعل 
ل��ج��ع��ل��ه��ا ف��ع��ال��ة، ومحاولة  م���ا ي��م��ك��ن��ن��ا 
ي 

ّ
التأثير على الحكومة اإليرانية للتخل

عن برنامجها النووي«. وأضاف »هناك 
قلق واضح، ال في املنطقة فحسب بل في 
العدائي  كل مكان، من السلوك اإليراني 
في ما يتعلق بحزب الله ولبنان وغيره 
ال��ع��ال��م، وأعتقد أن هذا  ف��ي  م��ن املناطق 

قلق عام«. 
إل��ى أن االجتماع مع ولّي  ولفت غيتس 
عهد أبو ظبي محمد بن زايد تطرق إلى 
إيران »وأهمية العقوبات وإبقاء الضغط 

االقتصادي والدبلوماسي عليها«. 
على صعيد آخ��ر، نفت قناة »ب��رس تي. 
ف����ي« اإلي���ران���ي���ة ص��ح��ة ن��ب��أ اإلف������راج عن 
املحكوم  أش���ت���ي���ان���ي،  م��ح��م��دي  س��ك��ي��ن��ة 
إي��ران. وقالت  عليها باإلعدام رجمًا في 
على  موقعها  على  التلفزيونية  ال��ق��ن��اة 
اإلن����ت����رن����ت »ع���ل���ى ال���ن���ق���ي���ض م����ن حملة 
إعالمية واسعة رّوجتها وسائل اإلعالم 
أشتياني  ع�����ن  اإلف����������راج  ع�����ن  ال���غ���رب���ي���ة 
فإنها  القتل«،  بارتكاب جريمة  املعترفة 

ال تزال محتجزة. 
وق����ال����ت »ب������رس ت�����ي. ف�����ي« إن���ه���ا أجرت 
حيث  منزلها،  في  أشتياني  مع  مقابلة 
تصف تفاصيل جريمة قتل زوجها التي 

قد تشنق بسببها. 
إلى ذل��ك، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
»ت�����وت�����ال« ال���ف���رن���س���ي���ة، ك���ري���س���ت���وف دو 
مارجيري، إن شركة النفط العمالقة قد 
تستثمر في ايران إذا تحّسنت الشروط 

املالية. 
وأضاف في نيويورك »سنبقي عالقاتنا 
م���ع إي������ران ع��ل��ى امل���س���ت���وى ال��ف��ن��ي حتى 
يمكننا العودة إلى هناك يومًا ما.. العالم 

سيحتاج إلى نفط إيران وغازها«. 
)أ ف ب، يو بي آي، رويترز( 

العالم

 نوبل السالم 
ّ

الصني تستنفر ضد
ل����م ت���ك���ت���ِف ال���س���ل���ط���ات ال��ص��ي��ن��ي��ة بمنع 
الذي  تشياوبو،  ليو  السياسي،  املنشق 
م��ن مغادرة  ال��ج��ب��ري��ة،  ل��إق��ام��ة  يخضع 
ن���وب���ل للسالم،  ل��ت��س��ل��م ج����ائ����زة  ال����ب����الد 
ب���ل ف��رض��ت أم���س إج������راءات م���ن شأنها 
امل����ع����ارض����ن، ومنعت  ع���ل���ى  ال��ت��ض��ي��ي��ق 
زت 

ّ
وعز أجنبية،  تلفزيونية  ب��رام��ج  ب��ث 

إقامة  م���ق���ر  األم����ن����ي����ة ح������ول  اإلج�����������راءت 
تشياوبو. 

وه���ك���ذا ل���م ت��ص��ل أص������داء ال��ح��ف��ل الذي 
ع���ل���ى ش�����رف املعارض  إق���ام���ت���ه  ت����ق����ررت 
ال��ص��ي��ن��ي ف���ي أوس���ل���و ال����ى زن���زان���ت���ه في 
س��ج��ن ل��ي��اون��ي��ن��غ )ش��م��ال ش����رق(، حيث 
ي��م��ض��ي ح��ك��م��ًا ب��ال��س��ج��ن مل����دة 11 عامًا 
إطاحة  إل�������ى  ب���ال���س���ع���ي  دي����������ن 

ُ
أ ب����ع����دم����ا 

النظام. 
وكانت سيارات شرطة عادية أو مموهة 
ت��دور ف��ي محيط منزل أس��رة تشياوبو 
الكائن في مجمع أبراج سكنية في غرب 
ب���ك���ن، ح��ي��ث ت��ق��ي��م زوج�����ة امل��ن��ش��ق منذ 
إع�����الن ف�����وزه ب���ج���ائ���زة ن���وب���ل. وسجلت 
الذين  الصحافين  أس��م��اء  األم���ن  ق���وات 
ي��ق��ت��رب��ون م���ن م��ق��ر إق���ام���ة ال���زوج���ة ليو 

تشيا. 
وناشطو  ال�����زوج�����ن  أق��������ارب  خ�����ض�����ع 

ُ
وأ

بحسب  ل�����ل�����رق�����اب�����ة،  اإلن�������س�������ان  ح�����ق�����وق 
رد بعضهم من املطار 

ُ
جمعيات. فيما ط

خشية أن يتوجهوا الى أوسلو. وأوضح 

يخضع  ال���ذي  فانغبينغ،  ل��ي  امل��ح��ام��ي، 
لرقابة مستمرة في بكن، أنه غادر يوم 
الثالثاء الى فوجيان، اإلقليم الجنوبي، 
وذل�������ك ح���ت���ى ي������وم األح���������د. وق�������ال »لقد 
املطار«، وأضاف  الى  الشرطة  اقتادتني 
ب��ل��غ ض����رورة ع���دم م���غ���ادرة الصن 

ُ
إن���ه أ

ع���ن جائزة  ب��ت��ص��ري��ح��ات  اإلدالء  وع����دم 
نوبل للسالم. 

رايتس  »ه����ي����وم����ن  م���ج���م���وع���ة  وذك���������رت 
ديفندر« الصينية، أن املحامي واملدّرس 
تينغ بياو اقتادته الشرطة عند االنتهاء 
م��ن إلقائه درس��ه ال��ى خ��ارج بكن حتى 

األحد أيضًا. 
وتابعت إن زهانغ زوهويا، الذي كان قد 
��ف مع تشياوبو »ميثاق 08« املطالب 

ّ
أل

الصن، خطفته من  بالديموقراطية في 
منزله يوم الخميس الشرطة، فيما غاب 
ناشطون صينيون آخرون عن األنظار. 

��م��ت ت��ظ��اه��رة أم���س أم���ام م��ق��ر األمم 
ّ

ون��ظ
امل���ت���ح���دة ف���ي ب���ك���ن. وق�����ال م���س���ؤول في 
ال���دول���ي���ة »ش���اه���دن���ا مجموعة  امل��ن��ظ��م��ة 
كبيرة من األشخاص أمام مكاتبنا، وكان 
الفائتة ملناسبة  أكبر من األع��وام  العدد 

اليوم العاملي لحقوق اإلنسان«. 
لت السلطات بث برامج 

ّ
في املقابل، عط

ق��ن��وات ال��ت��ل��ف��زي��ون األج��ن��ب��ي��ة الخاصة 
ببث الحفل الرمزي لجائزة نوبل املقرر 
ف���ي أوس����ل����و، ك��م��ا ت���ع���ذر ال����دخ����ول الى 

املواقع اإللكترونية. 
��ط��ع ب��ث شبكات »س��ي أي أن« و»بي 

ُ
وق

ب���ي س����ي« و»ت�����ي ف���ي 5« ع��ن��دم��ا كانت 
اللجنة  ت��س��ل��ي��م  ع����ن  ب����رام����ج  ت���خ���ّص���ص 
ل��ل��ج��ائ��زة، ال��ت��ي وص���ف م��ت��ح��دث باسم 
ب�  أعضاءها  الصينية  الخارجية  وزارة 

»املهرجن«. 
وق����ال م��دي��ر م��ك��ت��ب ب��ك��ن ل��ش��ب��ك��ة »سي 
 »)موقع( 

ّ
إن أن«، خايمي فلوركروز،  أي 

ت��م��ام��ًا. وكل  »س��ي أن أن. ك���وم« متوقف 
م��ن برامجنا ع��ن ح��ائ��ز جائزة  ب��ث ألّي 

نوبل ُيقطع على الشاشة«. 
باراك  األميركي  الرئيس  أع��رب  \ب���دوره، 
أوباما عن أسفه لعدم السماح للمعارض 
ال��ص��ي��ن��ي امل��س��ج��ون وزوج���ت���ه بحضور 
م���راس���م ت��س��ل��ي��م��ه ال���ج���ائ���زة ف���ي أوسلو، 
 ال��ص��ن على ب��ذل امل��زي��د لتحقيق 

ّ
وح���ث

الديموقراطية. وق��ال »يجب اإلف��راج عن 
ليو في أقرب وقت ممكن«. 

 ال�����ى ال����ص����ن، غ�����اب ع����ن حفل 
ً
وإض�����اف�����ة

 من 
ّ

ت��س��ل��ي��م ال����ج����ائ����زة ف����ي أوس����ل����و ك�����ل
والجزائر  وأف�����غ�����ان�����س�����ت�����ان  روس�������ي�������ا 
والعراق  وم���ص���ر  وك���وب���ا  وال���س���ع���ودي���ة 
وإيران وكازاخستان واملغرب وباكستان 
وال��س��ودان وت��ون��س وف��ن��زوي��ال وفيتنام 
معهد  بحسب  الفلسطينية،  وال��س��ل��ط��ة 

نوبل للسالم. 
)أ ف ب، رويترز( 

»برس تي في« 
تنفي نبأ اإلفراج عن 

سكينة محمدي 
أشتياني 

اللعب على »أطالل الدولة« 
ال ي��ه��ّم��ه، ف��ي أق��ص��ى ت��ق��دي��ر، إال أن يكون 

النظام حنونًا في استبداده. 
الى   10 من  تقريبًا  استدعت  االنتخابات 
15 في املئة من مجتمع يقاطع االنتخابات 
حكومة  )ع�����ه�����د  األول  ت�����زوي�����ره�����ا  م����ن����ذ 
إسماعيل صدقي قبل الثورة(، هؤالء هم 
القوة االجتماعية للحزب الحاكم، قطعان 
ي�����رون ف���ي ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة مصدر 
استرزاق، وال ترفع صوتها إال للمطالبة 
بها.  أدل�����ت  ال���ت���ي  االق����ت����راع  أوراق  ب��ث��م��ن 
وترى  برضاها،  ويشترى  يباع  صوتها 
ذل���ك ط��ب��ي��ع��ي��ًا. ف��ري��س��ة ج���اه���زة لألسماك 

املتوحشة. 
من  املحترفن  إل��ى  بالنسبة  االنتخابات 
ال��ن��ظ��ام وخ��ص��وم��ه )ال��ج��م��اع��ة واألحزاب 
امل��دّج��ن��ة( ه���ي: اس��ت��دع��اء ج��ي��وش مدربة 
من الجياع، ضحايا الزالزل االجتماعية، 
ب���أج���ور زه���ي���دة )ت���ب���دأ ب��وج��ب��ة ط��ع��ام من 
م���ط���ع���م ي���م���ل���ك���ه ع����ض����و م����ه����ّم ف�����ي لجنة 
وأسرى  ال�����ح�����اك�����م(،  ال�����ح�����زب  س����ي����اس����ات 
الدينية  الشعارات  )من  الرنانة  العواطف 

الى التخويف من التغيير(. 
رزقه  عن  يبحث  الناخب  محكمة،  اللعبة 
اللجنة  ب���اب  ع��ل��ى  ي��ق��ف  ع��ن مستقبله،  ال 
ينتظر السمسار، تلمع عينه خلف الورقة 
املالية، يحصل عليها مع نسخة من ورقة 
التصويت عليها عالمات اختيار املرشح 
امل��ان��ح، وي��خ��رج ب��ورق��ة تصويت يحصل 
 ع��ل��ى أن���ه لم 

ً
ع��ل��ي��ه��ا داخ����ل ال��ل��ج��ن��ة دل���ي���ال

يخادع، وهنا يحصل على قيمة أتعابه. 
يحصل الناخب على فتات، بينما التكلفة 
السماسرة واملوظفن  الى  الكبري تذهب 

واملتحكمن في إدارة امللعب االنتخابي. 
ل��ع��ب ت��ل��ت��زم ال��غ��ال��ب��ي��ة ق��وان��ي��ن��ه، ويمنح 
كهوفها،  م����ن  ت���خ���رج  ألس����م����اك  ال���ط���ري���ق 
وت���ف���رض ب��وح��ش��ي��ت��ه��ا ش��رع��ي��ة ن���ظ���ام لم 
أو كوابح  التجميل  يعد يحتمل عمليات 

االفتراس. 

بأنه:  القاضي  فيها  كامل، بشتائم تصف 
 وأهوج«. 

ّ
»مجنون وكاذب ومختل

القاضي  ال�����ى  ق���ذائ���ف���ه���ا  ال���ن���ائ���ب���ة  وّج����ه����ت 
بمنطق الجلوس على أطالل دولة عمرها 
200 سنة وأكثر. لم تفهم ما يعنيه القضاء 
بالنسبة إلى دولة حديثة، وال ما يرمز إليه 
توقيف  سلطة  بامتالكه  الضابط  ش��ع��ور 

قاض وإهانته ومنعه من العمل. 
اعتذرت النائبة. فقد فاتها منطق األلعاب 
ال��ف��رع��ي��ة؛ ال��ن��ظ��ام ال ي��ري��د ه��وج��ة جديدة 
قبل انتخابات اإلع��ادة، وال بد من إرضاء 
ال����ق����ض����اة، وخ���ص���وص���ًا ب���ع���د اس���ت���ق���ال���ة 3 
ق���ض���اة، وإع�����الن ع����دد ك��ب��ي��ر م��ن��ه��م رغبته 

بعدم االستمرار. 
إنه لعب على أطالل الدولة يدفع املجتمع 

فاتورته الباهظة. 

ط��ري��ق ال��دخ��ول ف��ي امل��س��رح��ي��ة ال الخروج 
منها. 

ال��ب��رادع��ي ظهر ف��ي ش��ري��ط مصّور  محمد 
ف��ق��ط، رس���ال���ة م��ت��ل��ف��زة، ش��ّب��ه��ه��ا الجمهور 
الذي  ال���رج���ل،  أن  رغ����م  ب���ن الدن،  ب��رس��ائ��ل 
ت��ع��ام��ل م��ع��ه امل���ص���ري���ون ع��ل��ى أن����ه املنقذ، 
عاش وقت االنتخابات خارج البالد بعدما 
أعلن املقاطعة. لكنه لم ينب خطاب مقاطعة 
بوضعها  فقط  اكتفى  ح��رك��ة،  برنامج  وال 

نبوءة تحققت. 
أعلنت  امل����س����ل����م����ن«  »اإلخ�������������وان  ج����م����اع����ة 
إيمانها  ع��دم  رغ��م  البرادعي،  تحالفها مع 
ب��ف��ك��رة امل��ج��م��وع��ة امل��ح��ي��ط��ة ب��ه ع��ن برملان 
يحاولون  امل���ع���ارض���ة  وم���ج���اري���ح  ب����دي����ل، 
 
ً
طويال أق��ام��وا  والغالبية  أح��زاب��ه��م،  مللمة 

في س��رادق ال��ع��زاء، خوفًا من أع��ن أجهزة 
ت الداخلية. 

ّ
تعرف ماركة الفانيال

ليها 
ّ
ر ممث

ّ
إسرائيل تحذ

ني  ني النوويَّ
َ
 إيراني على اغتيال العامل

ّ
من رد

يبدو أن »التهديد«
اعة 

ّ
النووي اإليراني بات فز
يهّول بها املسؤولون 

األميركيون واإلسرائيليون 
باستمرار على دول العالم، 

رين من خطورة طهران، 
ّ

محذ
رغم عودتها إلى استئناف 

املفاوضات مع الغرب 

تقرير

ر
ّ

غورباتشوف يحذ
من كارثة في روسيا 

دعا الرئيس السوفياتي األسبق، 
ميخائيل غورباتشوف، الرئيس 
الروسي، ديمتري مدفيديف، الى 

اإليفاء بوعده في محاربة الفساد 
دًا أن 

ّ
وإرساء الديموقراطية، مؤك

عدم اتخاذ تدابير في هذا الشأن 
سيودي بالبالد الى الكارثة. 

)أ ف ب( 

مقتدى الصدر يدعو 
إلى التظاهر ضد الخمور 

دعا زعيم التيار الصدري 
في العراق، مقتدى الصدر 

)الصورة(، أتباعه أمس، إلى 
 ألوامر دينية 

ً
التظاهر استجابة

من املرجعية العليا، لدعم قرار 
حكومي سابق بإغالق النوادي 
 بيع الخمور في 

ّ
الليلية ومحال

العراق. وكان مجلس محافظة 
بغداد قد اتخذ سلسلة من 

اإلجراءات التنفيذية قبل أيام 
لتفعيل قرار حكومي سابق 

 الخمور 
ّ
بإغالق كل محال
والنوادي الليلية. 

)رويترز( 

 
الشرطة البريطانية 
تدافع عن إجراءاتها 

البريطانية،  دافعت الشرطة 
أمس، عن إجراءاتها في 

معالجة تظاهرات الطالب 
العنيفة، التي شهدتها البالد 
أول من أمس، احتجاجًا على 

زيادة الرسوم الجامعية، 
 

ّ
ومهاجمتهم سيارة كانت تقل

ولي العهد البريطاني األمير 
تشارلز. 

وقال رئيس شرطة مدينة 
لندن، السير بول ستيفينسون، 

لهيئة البي بي سي، »أعتقد أّن 
الضباط الذين كانوا يحرسون 

األمير وزوجته أظهروا قدرًا 
كبيرًا من ضبط النفس، رغم 

أن بعضهم كان مسلحًا. كانت 
األولوية بالنسبة إليهم وصول 
السيارة الى مقصدها بسالمة 

ق ذلك«. 
ّ
وقد تحق

)أ ف ب( 
 

انفجار 4 قنابل في إسطنبول 

انفجرت أربع قنابل يدوية 
الصنع في وقت متأخر أول 

من أمس، في القسم األوروبي 
من مدينة إسطنبول التركية، 
 أضرارًا بسيطة، لكن 

ً
مسّببة

من دون وقوع ضحايا، حسبما 
أفادت وكالة أنباء األناضول، 

التي أوضحت أّن القنابل كانت 
صوتية تحدث ضجيجًا أكثر 

من الضرر. 
)أ ف ب( 
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