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إقالة محتشمي بور من رئاسة األمانة العامة لـ «منظمة الدفاع عن انتفاضة الشعب الفلسطيني»

«برجم» :أحمدي نجاد يعيش تحت خط الفقر وعلى القروض
ونصرالله دهش عندما زاره في بيته بسبب حياته البسيطة
| طهران – من أحمد أمين |
عادت طهران لتقلل مجددا من اهمية العقوبات االممية
املتوقعة ضدها بسبب سياساتها النووية التي تعتبرها
القوى الكبرى غير متعاونة وتفتقر الى الشفافية.
وف��ي ه��ذا ال�ص��دد ،اك��د رئ�ي��س اللجنة البرملانية لشؤون
االمن القومي والسياسة الخارجية عالء الدين بروجردي،
«أن اصدار مجلس االمن قرارا جديدا ضد ايران ليس بشيء
جديد ) (...أن ذلك لن يؤدي سوى الى زيادة عدد القرارات».
وأشار الى املشاورات التي يجريها املسؤولون االيرانيون
ف��ي م��ا ي �خ��ص ال �ب��رن��ام��ج ال� �ن ��ووي ال�س�ل�م��ي االي ��ران ��ي على
الصعيد ال��دول��ي ،م�ش��ددا على أن زي��ارة امل�س��ؤول ع��ن امللف
ال� �ن ��ووي س�ك��رت�ي��ر امل �ج �ل��س االع �ل��ى ل��الم��ن ال �ق��وم��ي سعيد
جليلي الى الصني «تأتي ضمن هذه املشاورات».
وفي سياق متصل ،اعلن الناطق باسم وزارة الخارجية
رام ��ني م�ه�م��ان�ب��ارس��ت ،ام ��س ،ان اي ��ران ستنظم ف��ي  17و18
اب��ري��ل م��ؤت�م��را دول�ي��ا ح��ول ن��زع ال�س��الح ال �ن��ووي بمشاركة
الصني.
واض��اف ان املؤتمر سيكون موضوعه «الطاقة النووية
للجميع ،السالح النووي ليس الحد» .واضاف «ان مسؤولني
من بلدان مختلفة وممثلني ملنظمات دولية ومنظمات غير
ح�ك��وم�ي��ة س �ي��دع��ون ال ��ى ه ��ذا امل��ؤت �م��ر» م��وض�ح��ا ان الئحة
املدعوين ستنشر في وقت الحق.
لكن جليلي الذي قام لتوه بزيارة بكني ،اكد «انه مؤتمر
دول��ي واي ��ران ال�ت��ي ت��داف��ع ع��ن ن��زع ال�س��الح ال �ن��ووي ،تدعو
ك��ل االم��م ل�ن��زع ال�س��الح .ورح�ب��ت ال�ص��ني ب�ه��ذه امل �ب��ادرة )(...
وستشارك فيه».
وسيعقد هذا املؤتمر بعد قمة دولية حول االمن النووي
تنظم ف��ي  12و 13أب��ري��ل ف��ي واش�ن�ط��ن للبحث ف��ي تدابير
مشتركة من اجل ضمان امن «امل��واد النووية» ومنع اعمال
ارهابية نووية .ومن املتوقع ان تبحث املسألة االيرانية في
شكل واسع.
وك��رر جليلي ام��س ،ان اي��ران ال ت��زال مستعدة الستئناف
املفاوضات النووية مع القوى العظمى.

• «فرارو» :مصادرة نحو مليون و500
الف دوالر من أموال رفيق دوست
م��ن ناحية اخ ��رى ،بعث  233نائبا ف��ي مجلس ال�ش��ورى
االس ��الم ��ي ،رس��ال��ة ال ��ى رئ �ي��س ال�س�ل�ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة ص��ادق
الري�ج��ان��ي ،حضوه فيها على تفعيل امل�س��اءالت القضائية
لكبار القادة واملسؤولني وذويهم في حال ادانتهم بالفساد
االقتصادي.
وذكرت الرسالة «ان مكافحة الفساد االقتصادي التي تعد
من القضايا الصعبة لكنها مقدسة ،تعتبر واجبا شرعيا
على السلطة القضائية».
ودعت كذلك رئيس القضاء الى البدء بمحاسبة املفسدين
من كبار املسؤولني ،موضحة «احيانا يكون املتهم احد كبار
املسؤولني واحيانا اخرى يكون ولده هو املتهم» ،في اشارة
تلميحية الى ابناء رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام
ع�ل��ي اك �ب��ر ه��اش�م��ي رف�س�ن�ج��ان��ي ،ال��ذي��ن يتهمهم ال��رئ�ي��س
م �ح �م��ود اح� �م ��دي ن �ج��اد وان � �ص� ��اره ف ��ي ال �ت �ي��ار االص ��ول ��ي،
بالفساد املالي.
وف ��ي اط� ��ار ال �ج �ه��ود امل �س �ت �م��رة ل��الص��ول �ي��ني امل�ت�ش��ددي��ن
ال ��رام� �ي ��ة ال� ��ى ح� ��ذف ف��رق��ائ �ه��م االص ��الح� �ي ��ني م ��ن ال �س��اح��ة
السياسية ،اسفرت الضغوط التي مارسها انصار احمدي
نجاد ف��ي البرملان ع��ن اق��ال��ة االم��ني ال�ع��ام ل � «منظمة الدفاع
عن انتفاضة الشعب الفلسطيني» علي اكبر محتشمي بور،
التابعة للسلطة التشريعية ،واختيار املدير العام للشؤون
الدولية في البرملان حسني شيخ االسالم بدال منه.
وكان رئيس البرملان علي الريجاني واجه ضغوطا متزايدة
م��ن ج��ان��ب ال �ن��واب االص��ول�ي��ني امل�ت�ش��ددي��ن ل�ع��زل محتشمي
بور ،الذي يعد احد القادة في التيار االصالحي ومن انصار
الزعيمني املعارضني مير حسني موسوي ومهدي كروبي،

تل أبيب توفد مسؤوال عسكريا إلى بكني
إلقناعها بجديتها لضرب منشآت إيران النووية
ل � �ن� ��دن  -ي � ��و ب � ��ي اي  -ذك � ��رت
صحيفة «صنداي تايمز» ،امس ،أن
اسرائيل ستوفد أب��رز مسؤوليها
ال�ع�س�ك��ري��ني االس�ت��رات�ي�ج�ي��ني إل��ى
الصني «القناعها بأنها ج��ادة في
خططها لضرب املنشآت النووية
االي ��ران� �ي ��ة إذا ف �ش �ل��ت ال �ع �ق��وب��ات
الدولية في منع طهران من تطوير
أسلحة نووية».
وت��اب �ع��ت ان «ال ��زي ��ارة ج ��زء من
ج��ول��ة م��ن الديبلوماسية املكثفة
ب� ��ني ال� �ص ��ني واس� ��رائ � �ي� ��ل ف ��اج ��أت
الكثير م��ن امل��راق �ب��ني ،وت��أت��ي بعد
ب � ��روز م ��ؤش ��رات ال� ��ى أن األخ �ي��رة
س� �ت ��دع ��م ق ��ري� �ب ��ًا ف � ��رض ع �ق��وب��ات
اقتصادية أكثر صرامة ضد ايران
ف ��ي م �ج �ل��س األم � ��ن ب �ع��دم��ا ك��ان��ت
تقاوم من قبل مثل هذه الخطوة».

واض � ��اف � ��ت أن «ال� � �ل � ��واء ع��ام �ي��ر
إي � �ش � �ي� ��ل ال� � � � ��ذي ي� � � � ��رأس م ��دي ��ري ��ة
التخطيط في الجيش االسرائيلي
س� �ي� �ت ��وج ��ه إل� � ��ى ب� �ك ��ني األس � �ب� ��وع
ال � �ج ��اري ل �ت �ح��ذي��ره��ا م ��ن ع��واق��ب
العمل العسكري ال��دول��ي ال سيما
اح �ت �م ��ال ت �ع �ط��ل ام � � � ��دادات ال�ن�ف��ط
ال �ت ��ي ت �ع �ت �م��د ع �ل �ي �ه��ا ال �ك �ث �ي��ر م��ن
ال�ص�ن��اع��ات التحويلية الصينية
والدولية ،وابالغها بأن العقوبات
الصارمة هي أهون الشرين».
واشارت إلى أن «اسرائيل كانت
أوف� ��دت ال�ش�ه��ر امل��اض��ي إل ��ى بكني
رئ �ي��س اس�ت�خ�ب��ارات�ه��ا العسكرية
ال �ل��واء ع��ام��وس ي��ادل��ني م��ع أح��دث
امل� �ع� �ل ��وم ��ات ح � ��ول ال� �ت� �ق ��دم ال� ��ذي
اح ��رزت ��ه اي � ��ران ع �ل��ى ط��ري��ق صنع
قنبلة نووية ،والتي يعتقد بعض

الخبراء أن بامكانها انجازها في
وقت الحق من العام الحالي».
وذك� � ��رت ال �ص �ح �ي �ف��ة أن ال�ص��ني
ً
وف��ي خطوة ن��ادرة اوف��دت جنراال
إل� ��ى ت ��ل أب �ي ��ب األس � �ب ��وع امل��اض��ي
لتفقد ال�ق��درات الهجومية لسالح
ال � �ج ��و االس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي ،ب� �ع ��د ت��وت��ر
ع� ��الق� ��ات � �ه� ��ا م� � ��ع اس � ��رائ� � �ي � ��ل م �ن��ذ
ان �ه �ي��ار ص�ف�ق��ة ل�ت�ص��دي��ر ط��ائ��رات
االن��ذار املبكر االسرائيلية الصنع
إل� ��ى ال �ص ��ني ال� �ع ��ام  2000ب�س�ب��ب
الضغوط األميركية».
واض��اف��ت أن «ال �س �ع��ودي��ة أكبر
م�ص� ّ�در للنفط ال�خ��ام إل��ى الصني،
وع � � � ��دت ب � �ت� ��زوي� ��د األخ � � �ي� � ��رة ب �ك��ل
احتياجاتها م��ن النفط وبأسعار
أرخ � � ��ص م� ��ن اي � � � ��ران م� �ق ��اب ��ل دع ��م
العقوبات املقترحة ضد طهران».

م��ن منصب االم��ان��ة ال�ع��ام��ة للمنظمة ب��زع��م ع��دم ادان �ت��ه في
شكل واضح وصريح لشعارات املعارضة خالل مشاركتها
في مسيرات «يوم القدس» في شهر رمضان املاضي ،ورددت
فيها «ال لغزة ،ال للبنان ،نعم اليران».
ووقع  140نائبا اصوليا رسالة الى رئيس البرملان طالبوا
فيها بعزل محتشمي بور ،الذي كان من القريبني الى االمام
الخميني وفقد بعض اصابع ي��ده في انفجار ط��رد مفخخ
حني كان سفيرا لبالده في سورية مطلع الثمانينات ،كونه
«اح��د ق��ادة الفتنة وامل ��ؤام ��رة» ،ف��ي اش ��ارة ال��ى احتجاجات
املعارضة على نتائج انتخابات الرئاسة.
وفي معرض رده على املطالبني باقالته لكونه لم يسجل
اعتراضا علنيا على شعار املعارضة في تعليق ايران دعمها
للفصائل االسالمية في لبنان وفلسطني ،قال محتشمي بور:
«يجب الفصل بني من قام بصياغة هذا الشعار ومن هتف
به ،ان الذين هتفوا به شكلوا كما كبيرا في اوس��اط االمة»،
واضاف «ان املواطنني ارادوا من خالل الهتاف بهذا الشعار،
التعبير عن رفضهم الداء بعض املسؤولني وبعض التيارات
السياسية في البالد ،أي التيار االصولي».
على صعيد آخ��ر اك��د م��وق��ع «ب��رج��م» )ال �ل��واء( االخ�ب��اري
ال �ت��اب��ع الن �ص ��ار ال �ح �ك��وم��ة «ان ال��رئ �ي��س م �ح �م��ود اح �م��دي
نجاد يعيش تحت خط الفقر ،وان��ه يمرر حياته مستعينا
بالقروض امليسرة» .وذك��ر ان «احمدي نجاد لم يستفد من
مرتبه الشهري كرئيس للبالد على م��دار االع��وام الخمسة
املاضية ،وكان قانعا بما يتقاضاه من مرتب الجامعة التي
كان يدرس فيها».
ولفت الى «ان منزله يفتقر الى املوبيليا واالثاث املناسب،
وح��ني ح��ل االم��ني ال�ع��ام لحزب الله السيد حسن نصر الله
ضيفا على الرئيس في بيته ،اصابته الدهشة بسبب حياته
املتواضعة والبسيطة الخالية من التكلف».
م��ن ج��ان��ب آخ��ر ،اع�ل��ن م��وق��ع «ف ��رارو» نبأ ق��رار السلطات
القضائية بمصادرة نحو مليون و 500الف دوالر من اموال
ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق ل�ل�ح��رس ال �ث��وري م�ح�س��ن رف �ي��ق دوس ��ت،
لكونه «ل��م يف بالتزاماته في مشاريع ترتبط بتعاونيات
للسكن في مدينة تبريز».

السلطات املصرية تطلق  29متهما
في أحداث نجع حمادي
القاهرة  -يو بي اي  -أطلقت أجهزة األمن املصرية ،امس 29 ،متهما
ك��ان��ت اعتقلتهم ع�ق��ب أح ��داث ال�ف�ت�ن��ة ال�ط��ائ�ف�ي��ة ف��ي ن�ج��ع ح �م��ادي في
محافظة قنا في يناير املاضي عشية عيد امليالد.
وذكرت مصادر أمنية ان «األجهزة األمنية أخلت سبيل كل املعتقلني»،
مشيرا ال��ى ان «االت�ه��ام��ات املوجهة اليهم تضمنت اث��ارة الشغب بعد
أحداث عشية عيد امليالد املاضي» .وأضافت ان «السلطات اتخذت القرار
كلفتة انسانية ليتمكن املسيحيون من املعتقلني من قضاء عيد القيامة
املجيد مع ذويهم».
وكانت نيابة قنا الكلية قررت حبس املعتقلني وهم  13قبطيا ،و16
مسلما ملدة  15يوما على ذمة التحقيقات بعدما وجهت لهم تهم الحريق
العمد ،واثارة الشغب ،واتالف املمتلكات ،والتجمهر في أحداث الشغب
التي شهدتها مدينة نجع حمادي عشية عيد امليالد املاضي.
وكان  3رجال أطلقوا النار في شكل عشوائي في السادس من يناير
املاضي على مجموعة من األقباط ،عشية احتفالهم بعيد امليالد ،لدى
خروجهم من كنيستني متجاورتني في مدينة نجع حمادي ،ما أسفر
عن مقتل  6أقباط وشرطي مسلم كان يحرس احدى الكنيستني.
إلى ذلك ،حذرت مديرية أمن القاهرة ،امس ،أعضاء «حركة شباب 6
أبريل» من التظاهر الثالثاء املقبل املوافق السادس من أبريل.
وأرسلت املديرية إن��ذارا رسميا على يد محضر الى أعضاء الحركة
تم إرساله الى مقر «الشبكة العربية ملعلومات حقوق االنسان» بصفتها
وكيال رسميا عن أعضاء الحركة.

تتمات

ديوان للمظالم
واك��د رئيس اللجنة التشريعية البرملانية النائب حسني
ال�ح��ري�ت��ي ل� � «ال � ��راي» أن «ق��ان��ون ال �خ �ب��رة» ب��ات ع�ل��ى ج��دول
أعمال املجلس وسيكون أول بند في الجلسة املقبلة وفور
االنتهاء من مناقشته سيتم التصويت عليه.
وقال الحريتي « :إن رأي الحكومة مدون وموجود ،ولكن
صوت الغالبية سيتغلب على أي صوت ،ومن وجهة نظري
فإن القانون سيقر في الجلسة املقبلة كمداولة اولى ،وإن لم
تقدم عليه تعديالت من قبل النواب سنصوت على املداولة
الثانية في الجلسة نفسها».
وأوض � ��ح ال �ح��ري �ت��ي «ان ال �ح �ك��وم��ة رف �ض��ت ب �ع��ض م ��واد
القانون النه يتعلق بهيكل وببعض االمتيازات ،خصوصا
وان إدارة الخبراء ليس فيها هيكل».
ف��ي امل��وض��وع ن�ف�س��ه ،رأى ال�ن��ائ��ب فيصل ال��دوي �س��ان «أن
الحكومة غير موافقة على قانون الخبرة وهذا شأنها ،وأكد
ل � «ال� ��راي»« :ولكننا سنناقشه ف��ي الجلسة املقبلة وسيمر
في مداولته األول��ى وال أستبعد وج��ود صعوبة في املداولة
الثانية ألن هناك تعديالت ستقدم على القانون».
وق ��ال رئ�ي��س اللجنة امل��ال�ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال�ن��ائ��ب ال��دك�ت��ور
ي��وس��ف ال��زل��زل��ة ل � «ال� ��راي» « :م��ن ال��واض��ح أن ه�ن��اك توجها
ح�ك��وم�ي��ا ض��د ق��ان��ون ال �خ �ب��رة ،ح�ي��ث ذك ��رت ال�ح�ك��وم��ة أنها
ستقدم مسطرة ثابتة وواض�ح��ة لقضية ال �ك��وادر ،وب�م��ا ان
قانون الخبرة يعتبر كادرا ملوظفي الحكومة فإنها سترفض
هذا القانون».
وفي ما خص تأمني عدد كاف من النواب للتصويت على
ال �ق��ان��ون ،رد ال��زل��زل��ة ب�ق��ول��ه إن ه��ذا االم ��ر يعتمد ع�ل��ى ي��وم
الجلسة وطريقة املناقشة.
في موضوع آخر ،قال الزلزلة ان اللجنة املالية بحثت في
اجتماعها أم��س م��ع الحكومة الخطة السنوية ،م��ؤك��دا «ان
الجانب الحكومي اب��دى م��رون��ة كبيرة ف��ي ش��أن املالحظات
النيابية على تلك الخطة».
واضاف الزلزلة في تصريح للصحافيني عقب االجتماع ان
لقاء آخر سيجمع اعضاء اللجنة مع الجانب الحكومي «بعد
ان تتقدم الحكومة بما لديها من ارقام تدعم بها الخطة».
واش��ار ال��زل��زل��ة ال��ى ان اللجنة طلبت م��ن الحكومة كشفا
تفصيليا باملشاريع التي تضمنتها الخطة «ليتسنى للجنة
م�ع��رف��ة كلفة ه��ذه امل �ش��اري��ع وال �ج��دول ال��زم�ن��ي لتنفيذها»،
واع ��رب ع��ن االم ��ل ف��ي ان ي�ت��م اق ��رار ال�خ�ط��ة ال�س�ن��وي��ة ب��داي��ة
االسبوع املقبل على أبعد تقدير.
وبني مقرر اللجنة املالية النائب عبدالرحمن العنجري أن
الحكومة أب��دت مرونة خالل اجتماع امس حول ما تقدم به
اعضاء اللجنة وع��دد من النواب من مالحظات على الخطة
السنوية املقدرة ب�  4مليارات دينار.
وعن اجتماع اللجنة التشريعية أمس قال مقررها الدكتور
ول�ي��د الطبطبائي ان ال�ل�ج�ن��ة بحثت ع ��ددا م��ن االق �ت��راح��ات
ووافقت على بعض منها ،فيما رفضت البعض اآلخر.
واوض��ح الطبطبائي ان اللجنة «توصلت الى حل وسط»
في شأن املقترح الخاص ب� «مخاصمة القضاة والتظلم من
القرارات القضائية» مشيرا الى ان ذلك الحل ستتم صياغته

خارجيات

ف��ي اط� ��ار امل �خ��اص �م��ة امل �ش��روع��ة «دون امل �س��اس ب�ش�خ��وص
القضاة وكراماتهم».
واضاف ان اللجنة بحثت مقترحا في شأن اثبات صحة
ال�ن�س��ب او ال�ط�ع��ن ب��ه م��ن خ ��الل االخ� ��ذ ب�ن�ت��ائ��ج ف�ح��وص��ات
ال �ح �م��ض ال � �ن� ��ووي )دي.ان.اي( م �ب �ي �ن��ا ان ال �ل �ج �ن��ة ارت� ��أت
اح��ال��ة املقترح على ادارة االف�ت��اء ب��وزارة االوق��اف وال�ش��ؤون
االسالمية البداء الرأي الشرعي في مسألة االعتداد بنتائج
فحص الحمض النووي لنفي النسب او االكتفاء ب� «املالعنة»
كما جاء في الشريعة «لتصل اللجنة الى الحكم املطلوب في
هذا الصدد».
وقال الطبطبائي ان اللجنة وافقت على مادتني في قانون
االحوال الشخصية تتعلق اوالهما بتهيئة االجواء املناسبة
«ل��رؤي��ة ال �ط �ف��ل» م��ن ق�ب��ل وال� ��ده «اذا ك ��ان ق��د ص ��در ل��ه حكم
بالرؤية» وتلزم بتوفير املكان والوقت املناسبني لتنفيذ حكم
ال��رؤي��ة ،وتتعلق امل ��ادة الثانية ب��ان�ش��اء ادارة لالستشارات
االس��ري��ة «ت �ك��ون م�ل��زم��ة» ل��الس�ت�ش��ارة االس��ري��ة ق�ب��ل توثيق
الطالق «لتكون ضمن نصوص قانون االح��وال الشخصية
بهدف الصلح بني الزوجني وتقليل حاالت الطالق».
واوض ��ح الطبطبائي ان اللجنة ل��م ت��واف��ق ع�ل��ى مقترح
بانشاء دائ ��رة اح ��وال جعفرية «لتحقق وج��ود ه��ذه االدارة
ح��ال �ي��ا» ،مضيفا ان ال�ل�ج�ن��ة ب�ح�ث��ت م�ق�ت��رح��ا يتعلق بمنح
حصانة لعضو هيئة التدريس بالجامعة تقتصر على الحرم
الجامعي «بحيث ال يكون هناك» ضبط الستاذ الجامعة او
تفتيش له او تحقيق معه اال باذن خطي من النيابة العامة
«يخطر به مدير الجامعة».
واكد النائب مسلم البراك أن القرارات التي أصدرها بنك
التسليف واالدخار في شأن ذوي االحتياجات الخاصة «هي
استحقاق ملزم للبنك تنفيذا لقانون املعاقني».
واس�ت�غ��رب ال �ب��راك «أن ي�ص��در ب�ي��ان ع��ن املكتب االع��الم��ي
ل�ن��ائ��ب رئ�ي��س ال� ��وزراء ل�ل�ش��ؤون االق�ت�ص��ادي��ة ال�ش�ي��خ احمد
الفهد يتحدث عن قرارات صدرت لذوي االحتياجات من دون
االش ��ارة إل��ى ق��ان��ون املعاقني ال��ذي أق��ره مجلس االم��ة ،وب��أن
هذه القرارات تأتي تنفيذا ملا ورد فيه».
ولفت البراك إلى «ان هذا التصرف غير املقبول قد يفتح
ال �ب��اب أم ��ام ال � ��وزارات األخ ��رى ال�ت��ي عليها ال �ت��زام��ات بحكم
تطبيق القوانني باصدار ق��رارات دون االش��ارة إلى القوانني
امللزمة ومستحقة التنفيذ».
ورأى «ان ما ق��ام به املكتب االعالمي للشيخ احمد الفهد
هو محاولة تعد على ما جاء في القانون وهو امر ال يمكن
ال�ق�ب��ول ب��ه ب��أي ح��ال م��ن األح� ��وال ،وع�ل��ى م��ن ي��ري��د تسجيل
إن�ج��ازات فهناك الكثير منها التي يمكن أن تقدم من خالل
املؤسسة العامة للرعاية السكنية او من خالل بنك التسليف
واالدخار».
وان �ت �ق��دت م �ق��رر ل�ج�ن��ة ش� ��ؤون امل � ��رأة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال�ن��ائ��ب
ال��دك �ت��ورة أس�ي��ل ال�ع��وض��ي «االع �ت ��راض ال��دائ��م ال ��ذي تبديه
الحكومة على امل�ق�ت��رح��ات النيابية بحجة الكلفة امل��ال�ي��ة»،
واك��دت «ان الحكومة تعاني من قصور في احتساب الكلفة
بسبب افتقارها إلى بعض البيانات املهمة لهذه الغاية».
وقالت العوضي عقب اجتماع اللجنة امس انها عرضت
كتابا من وزير املالية مصطفى الشمالي يبدي فيه اعتراضا

على مقترحات الحقوق املدنية واالجتماعية للمرأة بحجة
الكلفة املالية ،وبينت «ان هذا املوقف الحكومي ينطلق من
نهج جديد يقضي بعدم املوافقة على مقترح ال يتضمن كلفة
واضحة».
وعن الطلب املوقع من قبل بعض النواب بإمهال اللجنة
إل��ى جلسة  13ال�ج��اري لتقدم تقريرها ،قالت العوضي «لم
يصلنا هذا الطلب ،لكنني اعتقد أنه غير منطقي ،السيما وان
املقترحات متشعبة وتتطلب دراسة وافية شريطة حصولنا
على البيانات املطلوبة من الحكومة».
على صعيد آخر ،اعلنت العوضي عن تأجيل اتخاذ قرار
ف��ي ش��أن ال�ت��أم��ني ال�ص�ح��ي ع�ل��ى امل��واط�ن��ني إل��ى اج�ت�م��اع 12
الجاري ،معربة عن أسفها لعدم التزام وزارة الصحة إحالة
بعض البيانات التي طلبتها اللجنة في اجتماع سابق من
قبل وك�ي��ل ال� ��وزارة «ال ��ذي ل��م يحضر اج�ت�م��اع اللجنة أمس
الرتباطه باجتماع طارئ في وزارته».
وأوض �ح��ت ان اللجنة ت��ري��د ال��وق��وف ع�ل��ى رؤي ��ة ال ��وزارة
ح��ول ت�ط��ور ال�خ��دم��ات الصحية ف��ي منظومة متكاملة من
ال�ت�ش��ري�ع��ات وال� �ق ��رارات ال��الزم��ة ق�ب��ل ات �خ��اذ ق ��رار ف��ي ش��أن
التأمني الصحي.
ع�ل��ى ص�ع�ي��د ب��رمل��ان��ي ،ع�ل�م��ت «ال� � ��راي» أن ك�ت�ل��ة التنمية
واالص� ��الح ت�ع�ت��زم ج�م��ع ت��واق�ي��ع ال �ن��واب ع�ل��ى ط�ل��ب تحديد
جلسة خ��اص��ة ملناقشة ارت �ف��اع األس �ع��ار ،خ�ص��وص��ا ف��ي ما
يتعلق باملواد االنشائية وتقديمه في أسرع وقت.

حفظ بالغ
للوزير ف��ي ه��ذا ال�ش��أن ،م��ا تنتفي معه املسؤولية الجنائية
محل البالغ الذي تبني عدم صحته».
كما ذكر الخالد في رده «أن الفزيع أسس بالغه على ظن
منه وهوى ،فكال التهم جزافا دون أن يحملها ثمة دليل».

الحماد يطلب تقريرًا
مسلسل املحسوبيات والتنفيع املالي واإلداري في الوزارة»،
متهمة الفالح «بالتجاوز».
وكان املؤذن املذكور الحامل ملؤهل شهادة الرابع متوسط
ق��د أوق��ف بتهمة ال��رش��وة ف��ي التاسع والعشرين م��ن أكتوبر
ال�ع��ام  2007ودخ��ل السجن ف��ي ال��راب��ع عشر م��ن نوفمبر من
ال �ع��ام نفسه وأف ��رج ع�ن��ه ف��ي ال�ث��ان��ي وال�ع�ش��ري��ن م��ن أكتوبر
العام  2009وبموجب العفو األميري الصادر في العام ،2008
أي قبل أق��ل م��ن خمسة أشهر على ص��دور كتاب اع��ادت��ه الى
العمل ،وقبل «تبييض» صحيفة حالته الجنائية وفقا للمدة
القانونية ،أي منحه شهادة حسن سير وسلوك.
ورأى م �ص��در ق��ان��ون��ي وإداري ف ��ي وزارة االوق � � ��اف في
تصريح ل�«الراي» أن تعيني املؤذن املذكور بحكم الباطل كون
انه يتوجب عليه االنتظار خمس سنوات بعد تنفيذ الحكم
للحصول على شهادة حسن سير وسلوك ،وهو األمر الذي لم
يحصل ،إضافة أيضا إلى ان «ميثاق املساجد» يمنع تعيني
ارباب السوابق في وظيفة خطيب او مؤذن ،ما يعني ان قرار
تعيينه بحكم الباطل.

ّ
قيادي بـ«القاعدة» يتوعد حزب الله والجيش:
يحمون الجنوب اللبناني ألجل أمن اليهود
| بيروت « -الراي» |
ّ
شن صالح القرعاوي ،أحد أخطر املطلوبني على قائمة
«ال� »85السعودية لعناصر «القاعدة» ،هجومًا عنيفًا على
الجيش اللبناني و«حزب الله» والقيادات السنية اللبنانية،
متهمًا إياهم بالدفاع عن أمن إسرائيل وتشكيل عقبة أمام
وصول عناصر تنظيم «القاعدة» إلى شمال إسرائيل.
ّ
ون �ش��رت م��واق��ع م�ت�خ�ص�ص��ة ف��ي ب ��ث امل � ��واد امل��رت�ب�ط��ة
بالتنظيمات املتشددة مقابلة مع القرعاوي نقلتها «سي.
ان .ان» العربيةّ ،قدمته فيها على أن��ه «قائد ميداني في
كتائب عبدالله ع ��زام» ال�ت��ي تبنت قصف ص��واري��خ على
إسرائيل من لبنان في  27اكتوبر املاضي ،أكد فيها سعي
القاعدة في الجزيرة العربية إلى خطف أجانب واستهداف
املصالح األميركية ،معتبرًا أنه قادر على توفير معلومات
ح ��ول األوض � ��اع ال �خ��اص��ة ب ��«ال �ج �ه��ادي��ني» ف��ي ال �ج��زي��رة
العربية ودول املشرق العلمي.
وتحدث القرعاوي عن بداياته ،فأشار الى انه خرج للعراق
وش ��ارك ف��ي م�ع��ارك الفلوجة ،وت�ع��رف على ال�ق��ائ��د السابق
للقاعدة ب��ال�ع��راق ،أب��و مصعب ال��زرق��اوي وق��ام ب�«تكليفه
ب�ع�م��ل خ ��ارج ال� �ع ��راق »،ول �ك��ن ال�س�ل�ط��ات ال �س��وري��ة أوق�ف�ت��ه
وسلمته للرياض ،فأمضى فترة قصيرة في سجونها.

ووضع القرعاوي تأسيس «كتائب عبدالله عزام» في
إطار «فتح جبهة خارجية لضرب املفاصل االقتصادية
وخ��رق ص�ف��وف ال�ع��دو م��ن ال��داخ��ل ،وإدخ ��ال ال��رع��ب في
قلوبهم» ،وقال إن تنظيمه مقسم إلى سرايا ،منها سرية
«زي��اد ال �ج��راح» ال�ت��ي اعلنت ان�ه��ا ق��ام��ت بقصف شمال
إسرائيل انطالقًا من جنوب لبنان قبل عام ونصف العام
تقريبا.
واع �ت �ب��ر ال �ق ��رع ��اوي أن ت�ن�ظ�م�ي��ه ك ��ان ع �ل �ي��ه م��واج �ه��ة
«ال�خ��ون��ة ف��ي ل�ب�ن��ان وح ��زب ال�ل��ه وق ��وات اليونيفيل وك��ل
ه��ؤالء يحمون جنوب لبنان ألج��ل أم��ن اليهود »،وانتقد
األمني العام ل�«حزب الله» ،السيد حسن نصرالله الذي قال
إنه ندد بالعملية ،واعدًا بتنفيذ املزيد من الهجمات.
بالسيطرة
واتهم القرعاوي القوى الشيعية اللبنانية
ّ
على مخابرات الجيش الذي «لم يدافع عن أهل السنة» في
معارك السابع من مايو .2008
وب��ال �ن �س �ب��ة ل � ��دور «ح � ��زب ال� �ل ��ه» ف ��ي ال �ج �ن��وب اع�ت�ب��ر
ال �ق ��رع ��اوي ان ��ه «م ��ا ه ��م إال ح ��رس ل �ل �ي �ه��ود ..أك �ب��ر عقبة
ت��واج�ه�ن��ا ف��ي ال�ع�م��ل ع�ل��ى األرض ه��ي ع�ق�ب��ة ال �ح��زب وال
شك ،فال هو قاتل اليهود وال هو سمح لنا بالتحرك ،بل
واستخدم مخابرات الجيش في مطاردة ومالحقة عوام
أهل السنة».

قررت تغريمها  1.3مليار دوالر

ّ
محكمة فيديرالية تحمل إيران مسؤولية
استهداف السفارة األميركية في بيروت عام 1983
أص � � ��درت م �ح �ك �م��ة ف �ي��دي��رال �ي��ة أم �ي��رك �ي��ة ،ح �ك �م��ًا ق�ض��ى
بتحميل إي��ران مسؤولية الهجوم على السفارة األميركية
في بيروت عام  ،1983وتغريمها  1.3مليار دوالر لعدد من
ذوي الضحايا والناجني م��ن العملية التي أدت ال��ى مقتل
 241جنديًا أميركيا في ذروة الحرب اللبنانية.
لكن القاضي روي��س الم�ب��رس ال��ذي أص��در ال�ق��رار ،شكك
في إمكان امتثال إي��ران له ولحكم سابق قضى بتغريمها
 2.6مليار دوالر ملجموعة أخ��رى من الضحايا في القضية
نفسها ،معتبرا أن الحصول على تعويض من طهران يبقى
«سرابًا ال معنى له».
واعتبر أن ق��راره إنما يأتي لتأكيد «إرس ��ال رس��ال��ة الى
إيران بأن أفعالها اإلرهابية تجاه املواطنني األميركيني لن
تقابل بالتساهل في املحاكم األميركية».
وشمل نص الحكم الذي أصدره المبرس مقاطع شعرية
لإليرانية سيمني بهبهاني ،التي كتبت مخاطبة شعبها:
«أوق �ف��وا ال �ص��راخ وإراق� ��ة ال��دم��اء ،أوق �ف��وا ال�ت�ص��رف��ات التي
تجعل مخلوقات الله تنتحب بالدموع».
وخ�ت��م الم�ب��رس ق��راره ب��ال�ق��ول« :ت��أم��ل املحكمة أن تكون
امل �ب��ال��غ ال �ت��ي ح �ك��م ب �ه��ا مل�ص�ل�ح��ة امل �ت �ض��رري��ن ق � ��ادرة على

مساعدتهم للتعويض ع��ن األض ��رار ال�ج�س��دي��ة واملعنوية
وامل��ال �ي��ة ال �ت��ي ل�ح�ق��ت ب�ه��م وأن ي��دف��ع إي� ��ران إل ��ى اإلص �غ��اء
لدعوات بهبهاني».
من جانبها ،اعلنت هيئة اإلدع��اء ملصلحة الضحايا ،ان
ال�ت�ع��وي�ض��ات ق��د ال ت�ك��ون «وه �م��ًا» ك�م��ا ت�ص��وره��ا امل�ح��اك��م،
خ�ص��وص��ا وأن إي� ��ران ت�م�ت�ل��ك ال�ك�ث�ي��ر م��ن األص� ��ول ال�ق��اب�ل��ة
للحجز حول العالم.
وأش� ��ارت ت�ق��اري��ر ص�ح��اف�ي��ة إل��ى أن ه��ذا امل��وق��ف تدعمه
األن �ب��اء ال�ت��ي ت�ص��در ب��ني ح��ني وآخ ��ر ع��ن تجميد ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة ألرص ��دة إي��ران�ي��ة ،على غ��رار ال�ح�س��اب ال��ذي نقلت
صحيفة «وول ستريت ج��ورن��ال» ف��ي ديسمبر امل��اض��ي أن
واشنطن جمدته في مصرف «سيتي غروب» بعد أن اتضح
أنه تابع لجهات إيرانية ويضم أكثر من ملياري دوالر.
يذكر أن العملية التي تعرضت لها السفارة األميركية في
بيروت أودت بحياة  241جنديًا أميركيًا ،تعتبر أكبر خسارة
في يوم واحد للجيش األميركي منذ الحرب العاملية الثانية.
ون �ف��ذ ال�ع�م�ل�ي��ة م�ه��اج��م ان �ت �ح��اري ،ع�ل��ى ص�ل��ة بمليشيات
تدعمها إيران في لبنان ،بعدما قاد شاحنة مفخخة بأثكر
من خمسة أطنان من املتفجرات إلى داخل مجمع السفارة.

جدل حول قدرة االستخبارات األميركية
على عرقلة البرنامج النووي اإليراني عبر منشقني
واش�ن�ط��ن  -ا ف ب  -اث ��ار ف ��رار ع��ال��م ن ��ووي اي��ران��ي ال��ى
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وف��ق م��ا اوردت وس��ائ��ل اع��الم اميركية،
م� �ج ��ددا ال� �ج ��دل ف ��ي ش� ��أن ال �ج �ه��ود ال �ت ��ي ت �ق ��وم ب �ه��ا س��را
االس �ت �خ �ب��ارات امل��رك��زي��ة االم �ي��رك �ي��ة )س ��ي اي اي( ،لعرقلة
البرنامج النووي االيراني.
واوضح خبراء انه ال يزال يتعني معرفة ان كان موضوع
ال�ع��ال��م الثالثيني ال�ف��ار ال��ذي ي�ب��دو ان��ه ان�ض��م ال��ى صفوف
«سي اي اي» ،يشكل نصرا مهما لواشنطن او نكسة بسيطة
اليران.
وحسب قناة «ايه بي سي نيوز» فان شهرام اميري الذي
اختفى في يونيو  2009لدى وصوله الى السعودية ،اصبح
يقيم منذ ذل��ك التاريخ في ال��والي��ات املتحدة ويتعاون مع
اجهزة التجسس االميركية.
وكان اميري يعمل في جامعة مالك اشتر التكنولوجية
ف��ي ط �ه��ران ،اح��د م��راك��ز ال�ب�ح��وث امل��رت�ب��ط ف��ي ش�ك��ل وثيق
بحراس الثورة وصناعة السالح االيرانية.
وح�س��ب القناة ف��ان غ�ي��اب ه��ذا العالم «يشكل ج��زءا من
عملية للمخابرات املركزية االميركية خطط لها منذ فترة
طويلة لدفعه لالنشقاق».
بيد ان الخبراء يبدون الحذر ازاء اهمية ه��ذا «الصيد»
حيث قد ال يكون العالم مطلعا اال على جانب من برنامج
ايران النووي.
وق ��ال ب��ول ب �ي��الر ،اح��د ق��دم��اء «س��ي اي اي» ،ان��ه «يجب
توخي الحذر ازاء االهمية الفعلية لشخص واحد».
وي �ب��دو ان االخ�ت�ف��اء ال�غ��ام��ض الم �ي��ري ي��ؤك��د معلومات
ص �ح��اف �ي��ة ن� �ش ��رت ف ��ي  2007اش � � ��ارت ال � ��ى س �ع��ي اج �ه��زة
امل �خ��اب��رات االم�ي��رك�ي��ة ال��ى اس�ت�م��ال��ة ش�خ�ص�ي��ات م�ح��وري��ة،
عسكرية ومدنية ،تعمل في خدمة النظام االي��ران��ي بهدف
تقويض برنامجه النووي.
ففي  2007اختفى ال�ج�ن��رال علي رض��ا اص�غ��ري مساعد
وزي��ر ال��دف��اع االي��ران��ي ال�س��اب��ق ،ف��ي اسطنبول م��ن دون ان
يترك اي اثر.
وتشير عمليات االنشقاق املفترضة هذه الى اجواء حرب
س��ري��ة ض��د اي ��ران يشنها ج��واس�ي��س ام�ي��رك�ي��ون للتصدي

بشكل سري لطموحات طهران النووية اضافة الى الجهود
الديبلوماسية ال�ت��ي ت�ق��وم ب�ه��ا واش�ن�ط��ن ل�ف��رض عقوبات
على النظام االيراني الذي تشتبه في سعيه لحيازة سالح
نووي.
وب��ني الخطط املستخدمة ف��ي ه��ذا امل�ج��ال ت��زوي��د وكالة
املخابرات املركزية االميركية ايران ،وايضا ليبيا ،بمكونات
غ �ي��ر ص��ال �ح��ة ل�ب��رن��ام�ج�ي�ه�م��ا ال �ن��ووي��ني وذل� ��ك ع �ب��ر اس��رة
م��ن املهندسني السويسريني ،بحسب صحيفة «نيويورك
تايمز».
وكتبت الصحيفة ان��ه ف��ي  2006اص�ي��ب م��ول��د ط��اق��ة في
مركز نطنز لتخصيب اليورانيوم )وسط ايران( ،بعطب ما
ادى الى حصول انفجار دمر  50جهازا للطرد املركزي.
وم ��ن ال �ت �ق �ن �ي��ات االخ � ��رى امل �س �ت �خ��دم��ة ت �ح��وي��ل امل��رش��ح
لالنشقاق الى «جاسوس» قبل اخراجه من وطنه.
وق ��ال ب ��روس ري ��دل امل�ت�ق��اع��د م��ن امل �خ��اب��رات االم�ي��رك�ي��ة
وال�خ�ب�ي��ر ل��دى م�ع�ه��د ب��روك�ن�غ��ز «ع ��ادة ح��ني ي��أت��ي اح��ده��م
ال �ي �ن��ا ،ن ��رد ع�ل�ي��ه ب��ان�ن��ا ن�ف�ض��ل ان ي�ب�ق��ى ف��ي م��وق�ع��ه مل��دن��ا
بمعلومات».
وتعتبر «س��ي اي اي��ه» ان عالم الفيزياء النووية شهرام
اميري ربما يكون كنزا من املعلومات.
ب�ي��د ان «االم �ك��ان �ي��ة االخ� ��رى ت�ت�م�ث��ل ف��ي ان �ن��ا متلهفون
للحصول على معلومات عن برنامج ايران النووي لدرجة
اننا على استعداد للتعامل مع كل من يتقدم لنا» بحسب
ري ��دل .واض ��اف «ل��ن اك ��ون متفاجئا اذا ك��ان ه��ذا ه��و واق��ع
االم��ر» .وال تخفي املخابرات االميركية انها تجد صعوبة
ف��ي ج�م��ع م�ع�ل��وم��ات ع��ن اي � ��ران .ف��واش�ن�ط��ن ل��م ت�ع��د لديها
سفارة في طهران منذ  30عاما وهي تعتمد الى حد كبير
على املعلومات التي تلتقطها اجهزة مخابرات اخرى مثل
الجهاز الفرنسي او البريطاني.
وق� ��ال ري� ��دل «ان ذل ��ك ي�ع�ن��ي ان ��ه ي�ت�ع��ني ال �ق �ي��ام بجميع
العمليات من خارج البالد».
ع��الوة على ذل��ك ف��ان اي��ران انشأت جهازا فعاال ملكافحة
التجسس يمكنه ان يفاخر بااليقاع بالعديد م��ن العمالء
االجانب ،حسب هذا الخبير.

مسيحيو روسيا يحتفلون بالفصح في ظل اجراءات أمنية مشددة

انفجار يخرج قطار سلع عن سكته في القوقاز
موسكو  -ا ف ب  -انحرف قطار شحن عن سكته ،امس،
ف��ي ج�م�ه��وري��ة داغ�س�ت��ان امل�ض�ط��رب��ة ف��ي ال�ق��وق��از ال��روس��ي،
ب�س�ب��ب ان �ف �ج��ار ع �ب��وة زرع� ��ت ع �ل��ى س�ك�ت��ه م��ن دون وق��وع
ضحايا ،حسب ما افادت وكاالت انباء روسية ،مشيرة الى
فتح تحقيق في قضية ارهابية.
ونقلت «وكالة انترفاكس لالنباء» عن ناطق باسم جهاز
االستخبارات «اف.اس.بي»« ،وقع انفجار على سكة حديدية
ق��رب ق��ري��ة بيرفومايسكوي اخ��رج ع��ن السكة ق��اط��رة قطار
شحن وثمان من عرباته».
واوض�ح��ت «ان�ت��رف��اك��س» اس�ت�ن��ادا ال��ى ش��رط��ة النقل في
وزارة الداخلية املحلية في محج قلعة ان السلطات فتحت
تحقيقا «ح ��ول االره� ��اب وت�ه��ري��ب اس�ل�ح��ة وص�ن��ع اسلحة
ومتفجرات في شكل غير شرعي».
وقال مسؤول رفيع املستوى في االستخبارات في شمال
القوقاز ،ان االنفجار على ارتباط على ما يبدو بالعمليتني
االن �ت �ح��اري �ت��ني ال �ل �ت��ني وق �ع �ت��ا ف ��ي م �ت��رو م��وس �ك��و االث �ن��ني
واوقعتا  40قتيال .واوضحت «انترفاكس» انه كان يفترض
ان يمر قطار ركاب قادم من مدينة تيومن في سيبيريا على
السكة ذاتها بعد ساعتني متوجها الى باكو في اذربيجان،

لكن شركة السكك الحديد تمكنت من وقفه في انتظار اصالح
السكة .واسفر اعتداءان انتحاريان استهدفا مترو موسكو،
االثنني ،عن سقوط  40قتيال .ونفذت فتاة في السابعة عشر
متحدرة من داغستان احد االعتدائني اللذين تبنتهما حركة
اسالمية قوقازية متطرفة.
من ناحية ثانية ،اعلنت وزارة الداخلية الروسية ،امس،
أن م ��ا ي��زي��د ع �ل��ى ث��الث��ة م��الي��ني ون �ص��ف م �ل �ي��ون شخص
شاركوا الليلة قبل املاضية بقداديس عيد الفصح ،في ظل
ح��راس��ة م �ش��ددة وف��ره��ا ن�ح��و  114أل�ف��ًا م��ن رج ��ال الشرطة
والقوات التابعة لها.
وترأس االحتفال بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل
ف��ي ك��ات��درائ�ي��ة «ي�س��وع املسيح املخلص» بحضور خمسة
آالف ش �خ��ص ف ��ي م �ق��دم �ه��م ال��رئ �ي��س دي �م �ت��ري م��دف�ي��دي��ف
ورئيس وزرائه فالديمير بوتني.
وق��ال كيريل بعد ال�ق��داس ال��ذي دام نحو أرب��ع س��اع��ات:
«دع��وا الفرح ال��ذي غمر قلوبنا ه��ذه الليلة يبقى فيها الى
أطول مدة ممكنة».
وتمنى مدفيديف وبوتني ان يحمل عيد الفصح «السالم»
للشعب الروسي.

