
  

 
 

  
محمد الصباح وفهد السالم وأميرحائل أبرقوا مهنئين:المحليه دينارا 50شريطة التزام المواطنين سداد المستحقات والحد األقصى للقسط الشهري :ألولى

 

 

 

 مخرج سينمائي معاد لرجال الدين يقود حملة رفسنجاني

 مع إيران" األزمة النووية"صفقة أوروبية تمنع تفجر 
 

شهدت األزمة النووية اإليرانية انفراجــة          : الوكاالت -طهران -جنيف
كبيرة بعد تعهد األوروبيين بتقديم عرض جديد لطهران فــي يوليــو                   
 .المقبل وتلميح إيران إلى امكانية التوصل إلى اتفاق في فترة قصيرة

وقال كبير المفاوضين حول الملف النووي حسـن روحــاني عقـب               
نعتقد أنـه    »اجتماع بين الجانبين اإليراني واألوروبي في جنيف أمس              

يمكننا التوصل إلى اتفاق تـام          , مع االتفاق الذي تم التوصل اليه اليوم        
في وقت قصير اننا بحاجة إلى البحث مع الحكومة في طهران في ما                      

 .«قيل اليوم التخاذ قرار
وكان وزير الخارجية البريطاني جاك سترو اعلن في وقت سابق اثــر                

إلـى  « اقتراحات مفصلـة  »انتهاء االجتماع ان االوروبيين سيقدمون         
 .ايران بحلول نهاية يوليو بهدف حل مشكلة ملفها النووي

تبقى وفية لتعهـداتها وتشـدد علـى            »واكد روحاني مجدداً ان ايران        
فــي  , حقوقها الكاملة والتامة داخل معاهدة الحد من االنتشار النووي            

الذي تعهدت ايران بموجبه      2004اشارة الى اتفاق باريس في نوفمبر         
تعليق التخصيب من جهة ومن جهة ثانية حقها في مواصلة برنامــج               

 .نووي مدني
واوضح سترو ان ايران جددت تعهدها بعدم السعي الى امتالك اسلحة                 
نووية ودام االجتماع اكثر من ثالث ساعات في مقر اقامة سفير ايران                

ميشال بارنييه  , وضم االجتماع الوزراء االوروبيين الثالثة           . في جنيف 
وفريــق  , «المانيــا»ويوشكا فيشر  « بريطانيا»وجاك سترو  « فرنسا»
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 .مفاوضين ايرانيين برئاسة حسن روحاني
ين       », وبحسب ديبلوماسي مقرب من المفاوضات        فان قبول االوروبي

لاليرانييـن   « تقديم اقتراح شامل حول الملف النووي هو نجاح كبـير              
النه كان لديهم حتى االن شـعور بـان االتحــاد االوروبـي يطيـل                     

 .المفاوضات دون اقتراحات ملموسة
المـبرم فــي     2004والهدف من االجتماع هو انقاذ اتفـاق نوفمـبر                   

 .باريس
فان االوروبيين واالميركيين هددوا باحالة الملف الى                , وفي حال الفشل    

 .مجلس االمن الدولي الذي قد يفرض عقوبات ضد طهران
وقبيل بدء االجتماع اعلن حسن روحاني ان االجتماع الـوزاري مــع                  

 .النقاذ المفاوضات« الفرصة االخيرة»األوروبيين في جنيف يشكل 
ان »: واعلن الرئيس االيراني محمد خـاتمي قبـل اجتمــاع جنيــف              

لكنني ال اعتقد انها كانــت     , المفاوضات لم تكن مرضية جداً حتى االن         
يوم                 , «سلبية أيضاً   مؤكداً تصميم ايران على استئناف تحويل اليوران

سنستأنف بكل االحوال   »وقال  . الذي يهدد المفاوضات مع االوروبيين       
 .«هذا النشاط

طالب محافظ في تظاهرة في طهران الظهار تأييدها            300وشارك نحو   
لبرنامج الحكومة لتخصيب اليورانيوم وطالبوا الحكومة بعدم االذعان                  

 .في المحادثات مع االتحاد االوروبي
على صعيد آخر وقع اختيار المرشح اإليراني للرئاسة اكبر هاشـمي                      
رفسنجاني على مخرج افالم منتقد لرجال الدين ليخرج له الفيلم الذي                

 .يمثل دعايته االنتخابية
دقيقة  30وقال المخرج كمال تبريزي انه وافق على اخراج فيلم مدته                  

لرفسنجاني وهو الرئيس السابق الـذي مــن المـرجح فـوزه فـي                 
 .يونيو المقبل 17االنتخابات الرئاسية التي تجرى في 

يحتوي على نقد الذع للمؤسسة الدينيــة فــي        « السحلية»وكان فيلم   
وحقق نجاحاً كبيراً لدى جماهير السينما ولكــن ســرعان مــا           . ايران

 .سحب من دور العرض
ودار الفيلم حول لص فر من السجن من خالل وضع عمامة وعبـاءة                  

 .ومن المفارقة انه اجتذب جماهير كبيرة باعتباره واعظا. رجال الدين
ني        »وقال تبريزي عندما سئل عن سبب اختياره                 اعتقــد ان لرفسنجا

 .«موقفاً ايجابياً تجاه فيلم السحلية
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