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10 طائرات بدون طيار جديدة حتلق في سماء باريسعربية وعالمية
باريس ـ أ.ف.پ: قالت الشرطة الفرنسية انها تلقت بالغات عن مشاهدة نحو عشر طائرات بدون 
طيار جديدة في سماء باريس، مشيرة الى أنها تعمل على التحقق من األمر. وقال مصدر في الشرطة 
امس انه لم يتم استجواب أحد بشأن هذه احلوادث اجلديدة التي حدثت بالقرب من نهر السني وساحة 
الكونكورد ومتحف ليزانفاليد العسكري وبالقرب من طريق باريس الدائري، الفتا الى أن أول البالغات 
وصلت في العاشرة مساء امس االول. ورغم انه مينع حتليق طائرات بدون طيار بدون ترخيص، مت 
االبالغ عن مشاهدة هذه الطائرات في مناطق مختلفة في سماء باريس خالل االسبوع املاضي.

اسرائيل اآلن. ولكن عدا ذلك 
فإنن���ي ال ارى اي اجن���ازات 

حقيقية بل ارى العكس«.
وق���ال ليف���ي ان خطاب 
نتنياه���و ميكن ف���ي افضل 
االح���وال – م���ن زاوية نظر 
اس���رائيل - ان يضعف ثقة 
االيرانيني في احتمال استقرار 

اي اتفاق مستقبال.
وتابع »لقد وجه نتنياهو 
الى  خطاب���ه لي���س فق���ط 
االميركي���ني والى املتعاطفني 
مع اس���رائيل ف���ي الواليات 
املتحدة ولكن ايضا الى ايران. 
انه يسعى الى ابالغ االيرانيني 
برسالة مختصرة هي ان من 
يتخذ القرار في واشنطن ليس 
هو الرئيس وحده لذا ال ينبغي 
التعويل كثيرا على اتفاق يوقع 
مع ادارته. اال انني ال اعتقد ان 
ذلك سيؤدي الى اي اثر حقيقي 

على مسار املفاوضات«.
وردا عل���ى س���ؤال حول 
ما اذا كانت االدارة س���تتأثر 
انها  او  بخط���اب نتنياه���و 
ستضع في حسبانها املعارضة 
االسرائيلية لالتفاق قال ليفي، 
الذي سبق أن عمل مستشارا 
الوزراء  سياس���يا لرئي���س 
االسرائيلي االسبق آيهود باراك 
»اخلطاب ل���ن يؤثر على اي 
قرار تتخذه االدارة األميركية 
في س���ياق املفاوضات ولكن 
على طريقة عرضها لالتفاق 
اذا م���ا مت التوصل الى اتفاق 
محتمل. ان على ادارة اوباما 

أكد أن خطابه بالكونغرس لن يؤثر على مسار املفاوضات

باحث أميركي لـ»األنباء«: رسالة نتنياهو لإليرانيني 
أن أوباما ليس صاحب القرار وحده في واشنطن

اآلن ان تفند في اتفاقها احملتمل 
العرض الذي قدمه نتنياهو« 

امام الكونغرس.
واوضح قائال »لقد سمع 
االميركي���ون حج���ج رئيس 
ال���وزراء االس���رائيلي. ومن 
انها لن تؤثر.  اخلطأ تصور 
ولكن املتطلبات التي ادرجها 
نتنياهو في اي اتفاق محتمل، 
لذا فان  التحقيق.  مستحيلة 
االتفاق عل���ى نحو ما يريده 
نتنياهو لن يكون له وجود. 
ما ميكن ان يوقع هو اتفاق اقل 
مدى مما حدده. وسيتعني على 
ادارة اوباما ان متأل املساحة 
الشاغرة بني احلد الذي وضعه 
نتنياهو واالتفاق على نحو 

ما سيوقع«.

واشنطن – أحمد عبداهلل

الباح���ث األميركي  ق���ال 
ف���ي معهد امي���ركا اجلديدة 
في واش���نطن، دانييل ليفي، 
ان خط���اب رئي���س الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
أمام الكونغ���رس »جنح في 
 � العالق���ات االميركية  ه���ز 
االس���رائيلية، لكنه فشل في 
اقن���اع اي عاقل بإنه ال مبرر 
اتفاق جيد مع  الى  للتوصل 

االيرانيني«. 
وأوض���ح ليف���ي حديث 
ل�»األنب���اء« ان كل م���ا قاله 
نتنياهو في خطابه قيل من 
قب���ل، مبينا انه ه���دف الى 
إبالغ رس���الة لاليرانيني بأن 
من يتخذ القرار في واشنطن 
ليس الرئيس ب���اراك اوباما 
أال يؤثر هذا  وحده، متوقعا 
اخلطاب على مسار املفاوضات 
احلالية، لكنه سيفرض على 
البيت االبيض تغيير طريقة 
عرض���ه ألي اتف���اق محتمل 
مع طه���ران، على نحو يفند 
فيه االنتق���ادات التي اوردها 
رئيس الوزراء االسرائيلي في 

خطابه.
واعتبر أن نتنياهو »حقق 
اجنازا شخصيا فحسب بهذا 
اذ ان اس���تقبال  اخلط���اب، 
الكونغرس الدافئ له سيساعده 
في االنتخاب���ات العامة التي 
ستجري نهاية مارس اجلاري 
دانييل ليفيوالتي تش���تعل حمالتها في 

دعا إلى مراجعة وظائف السلطة الفلسطينية

واشنطن تعلّق قرارها بتدريب القوات األوكرانية

عباس: االعتراف الدولي بفلسطني
ليس بديال عن املفاوضات مع إسرائيل

الغرب يهدد موسكو برد »قوي«
 في حال انتهاك خطير للهدنة شرق أوكرانيا

عواصم- وكاالت: أكد الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس أن االعتراف الدولي بدولة فلسطني 
يعد خطوة مهمة، لكنها ال تعد بديال عن خيار 

املفاوضات الثنائية للحل مع إسرائيل.
وطالب عباس، في افتتاح اجتماعات املجلس 
املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية في رام اهلل 
امس، مبراجعة وظائف السلطة الفلسطينية، 
قائال »لم تعد للسلطة سلطة، وعلى املجلس 
دراسة كيفية إعادة سلطة ذات سيادة وضمان 

ذلك«.
وهدد مس���ؤولون فلس���طينيون مؤخرا 
ببحث وقف التعاون األمني مع إس���رائيل في 
ظل استمرار تعثر عملية السالم معها وحجزها 
ألموال الضرائب املستحقة للسلطة الفلسطينية 

منذ مطلع العام احلالي.
وك���رر عباس التزامه بخي���ار املفاوضات 
الثنائية مع إسرائيل واستعداده للعودة إليها 
في حال أوقفت إس���رائيل البناء االستيطاني 
القدامى،  الفلسطينيني  وافرجت عن األسرى 

مشددا على أن »حل القضية الفلسطينية يساهم 
في إنهاء العنف والتطرف في املنطقة«.

وعل���ق الرئيس الفلس���طيني على حجز 
إسرائيل ألموال الضرائب الفلسطينية، بالقول 

»نحن نتعامل مع دولة أم بلطجي«.
وفي الوضع الفلس���طيني الداخلي، طالب 
عباس حرك���ة حماس من دون أن يس���ميها 
بإعالن موافقتها الرسمية على إجراء انتخابات 
فلس���طينية عامة حتى يصدر فورا مرسوما 

بتحديد موعد لذلك.
وكان القيادي في حماس، موسى أبو مرزوق، 
طالب في تصريح نشره على صفحته في موقع 
فيسبوك، عباس بإصدار مرسوم رئاسي يحدد 
موعد االنتخابات، وأن تعمل حكومة التوافق 

مبا بقي لها من وقت لتنفيذ هذا املرسوم.
من جانب آخر، هدم اجليش اإلس���رائيلي 
امس، 3 خيام لعائالت فلسطينية في األغوار 
الشمالية شمال شرق الضفة الغربية، بحجة 

البناء بدون ترخيص، بحسب شهود عيان.

عواص����م � أ.ف.پ � د.ب.أ: ه����ددت الواليات 
املتحدة ودول أوروبية موسكو برد »قوي« في 
حال حصول انتهاك خطير لوقف إطالق النار في 
شرق أوكرانيا ودعوا إلى تعزيز دور منظمة األمن 

والتعاون في أوروبا في اإلشراف على الهدنة.
وصدر هذا التهديد اثر اتصال هاتفي مت خالله 
بحث النزاع في أوكرانيا بني الرؤساء: األميركي 
باراك أوباما، والفرنسي فرنسوا هوالند، إضافة 
إلى املستش����ارة األملانية اجنيال ميركل ورئيس 
الوزراء اإليطالي ماتيو رينزي ورئيس االحتاد 

األوروبي دونالد توسك.
واتف����ق القادة الغربيون عل����ى ان »رد فعل 
قوي����ا من املجموعة الدولية س����يكون ضروريا 
في حال حصول انتهاك بارز في تطبيق »اتفاق 
السالم املوقع في مينسك«، وفقا لبيان الرئاسة 
الفرنس����ية. ودون ان يذكروها باالسم، بدا هذا 
التهديد موجها صراحة الى روسيا التي تتهمها 
كييڤ والغرب بتسليح االنفصاليني وبنشر قوات 
في أوكرانيا رغم نفي موسكو الدائم لذلك«. ولكن 
بيان االليزيه يعني كذلك غياب عقوبات جديدة 
على روسيا في الوقت الراهن رغم اتهامها بانها 
وراء سيطرة االنفصاليني على مدينة ديبالتسيفي 

االستراتيجية بعد توقيع الهدنة.
وأعرب القادة ال� 6 كذلك عن رغبتهم في »تعزيز 
وسائل منظمة األمن والتعاون في أوروبا« لكي 
تتمكن من ضمان احترام وقف إطالق النار وسحب 

األسلحة الثقيلة من خط اجلبهة.
وقالت كييڤ، امس األول: انها حصلت على 
موافقة برلني وباريس وموسكو لنشر مراقبي 
املنظمة على النقاط الساخنة للنزاع الذي أوقع 

أكثر من 6 آالف قتيل منذ 11 شهرا.
من جهة أخرى، قال قائد القوات البرية األميركية 
في أوروبا اجلنرال، بن هودجز: إن حكومة بالده 
علقت قرار تدريب القوات األوكرانية، عقب توقيع 
اتفاق وقف إطالق النار بني االنفصاليني املوالني 
لروسيا والقوات احلكومية، فيمينسك في الثاني 

عشر من فبراير املاضي.
وأوضح هودجز ملراسل األناضول أنهم كانوا 
يخطط����ون لبدء التدريب ف����ي منتصف مارس 
احلالي، إال أن احلكومة األميركية فضلت التريث 
لترى تطبيق اتفاق وقف إطالق النار، املوقع في 
مينسك أوال، مضيفا: »القوات املسلحة األميركية 
جاهزة ألداء املهمة فورا إذا طلبت احلكومة منها 

ذلك«.
وحمل هودجز روسيا مسؤولية االشتباكات 
في ش����رقي أوكرانيا، متهما الرئيس الروس����ي 
فالدميير بوتني بالعمل على زعزعة االس����تقرار 
في املنطقة، ملنع أوكرانيا من االندماج مع الغرب، 
فضال عن سعيه إلى بث اخلالفات وسط حلف 

شمال األطلسي.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية ان 
قافلة جديدة من املساعدات اإلنسانية الروسية 
وصلت شرق أوكرانيا امس، بحسب وكالة األبناء 
األملانية. ونقلت وكالة »سبوتنيك« الروسية عن 
الوزارة أن هذه القافل����ة هي ال� 17 منذ أن بدأت 
روسيا بإرسال مس����اعدات إنسانية إلى سكان 
مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك االنفصاليتني في 
أغسطس املاضي. وتتضمن هذه القافلة املكونة من 
160 شاحنة كبيرة مختلف أنواع املواد الغذائية 

والطبية واإلنشائية.

االحتاد األوروبي يدعم مقترح هادي بنقل احلوار إلى الرياض

غياب احلل السياسي.
من جهته، حث االحتاد 
األوروب���ي جميع األطراف 
اليمنية عل���ى دعم جهود 
الرئيس هادي في اقتراحه 
لنقل محادث���ات املصاحلة 
التي جترى بوساطة األمم 
املتحدة الى اململكة العربية 
السعودية إذا تعذر التوصل 
الى اتفاق على مكان إجرائها 

داخل اليمن.
وق���ال متحدث باس���م 

االحتاد األوروبي للشؤون 
اخلارجية لم يشأ الكشف عن 
هويته في تصريح لوكالة 
األنباء الكويتية )كونا( ان 
»االحتاد دعا جميع األطراف 
إلى املشاركة بشكل بناء مع 
هادي بشأن هذه املسألة«، 
الفتا الى أن »االحتاد األوروبي 
ال يفكر في نقل موقع بعثته 

من صنعاء«.
من جانبه، رفض حزب 
الرئيس اليمني السابق علي 
عبداهلل صالح واحلوثيون، 
دعوة الرئيس هادي إلى نقل 
احلوار ملقر مجلس التعاون 

اخلليجي في الرياض.
وأكد مصدر في احلكومة 
اليمنية لصحيفة »الشرق 
األوسط« اللندنية امس أن 
الدعوة،  الفصيلني رفض���ا 
ل���م يوض���ح كيفية  لكنه 
تعامل الرئي���س هادي مع 

هذا الرفض.
الى ذل���ك، نفى املتحدث 
باس���م وزارة اخلارجي���ة 
ب���در  الس���فير  املصري���ة 
عبدالعاطي، صحة ما تناولته 
بعض وسائل اإلعالم حول 
قيام وف���د ميث���ل جماعة 
احلوثي���ني اليمني���ة بعقد 
لق���اءات مع مس���ئولني في 

الوزارة.

وآليته���ا التنفيذية، منوها 
الى سعي بعض »األطراف 
املتطرفة« من عدة جهات لم 

يسمها، إلفشال احلوار.
وكان مجل���س األمن قد 
اس���تمع إلحاطة من بنعمر 
خالل جلسة خاصة عقدها 

أمس االول، حيث 
اع���رب عن القل���ق إزاء 
تدهور الوضع السياس���ي 
واألمني في اليمن وتصاعد 
التهديد »اإلرهابي« في ظل 

أكد  � وكاالت:  صنع���اء 
مبعوث األمم املتحدة لليمن 
جمال بنعم���ر إنه ال ميكن 
ألي طرف ميني أن يفرض 
البالد بقوة  سيطرته على 
أنه  السالح، مش���ددا على 
»واهم من يعتقد أنه سيفرض 
توجهه عل���ى اآلخرين، أو 
سيحكم اليمن بالقوة«، في 

إشارة إلى احلوثيني.
جاء ذلك خ���الل مؤمتر 
صحاف���ي عق���ده املبعوث 
األممي في عدن أمس، حيث 
اطلع الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي، عن إحاطته 
التي قدمه���ا ملجلس األمن 

الدولي بشأن اليمن.
أنه  وأوض���ح بنعم���ر 
أبلغ مجل���س األمن الدولي 
عن خيبة أمله لعدم التزام 
احلوثي���ني بتنفيذ قرارات 
املجلس اخلاصة بانسحابهم 
التي  الدولة  من مؤسسات 
سيطروا عليها، ورفع اإلقامة 
اجلبرية التي فرضوها على 
رئيس احلكومة املستقيلة 
خالد بحاح وعدد من الوزراء 

واملسؤولني.
وأضاف أنه يعمل في إطار 
التي أحرزت  املشاورات - 
تقدما- مع األطراف السياسية 
وفقا للمب���ادرة اخلليجية 

مينيون يرفعون الفتات مؤيدة للرئيس هادي ومناهضة للحوثيني خالل مظاهرة في تعز أمس              )رويترز( 

مصر تنفي عقد 
لقاءات مع 

احلوثيني

الكونغرس يضع 
على جدول 

أعماله اقتراحًا 
بقانون ملنع رفع 

العقوبات عن 
طهران

بيروت: كان لرئيس وزراء إسرائيل بنيامني 
نتنياهو ما أراد: حتدى الرئيس باراك 

أوباما في عقر داره. ألقى خطابا ناريا في 
الكونغرس. حصد تصفيقا حارا. أوصل 

رسالته االعتراضية على االتفاق السيئ مع 
إيران، وذهب الى أبعد من ذلك بأن حدد إيران 

مصدر خطر على إسرائيل واملنطقة برمتها 
ووجها آخر من وجوه التطرف واإلرهاب. 

هدف نتنياهو الى فرملة اندفاعة أوباما باجتاه 
إبرام اتفاق وشيك مع إيران. وإذا كان جناحه 

في هذا املضمار غير مؤكد، فإنه جنح بالتأكيد 
في تعزيز وضعه السياسي والشعبي عشية 
انتخابات عامة في إسرائيل، وفي استخدام 

منصة الكونغرس في منافسته مع خصومه 
السياسيني في الداخل اإلسرائيلي. وإذا كان 

نتنياهو يتكلم أكثر مما يفعل فإنه على 
األقل خطيب مفوه يعرف كيف يلهب حماس 
الكونغرس األميركي ويستثير عاطفته جتاه 

إسرائيل، وأجاد في استخدام لغة العاطفة أكثر 
من لغة اإلقناع.

أما أوباما فإنه بعد إخفاقه في منع وصول نتنياهو 
الى مبنى الكابيتول، لم يعد أمامه إال حتجيم 

خطابه والتقليل من شأنه واملضي في إرسال 
إشارات االستياء مما حصل: قال إنه لم يشاهد 

نتنياهو ولكنه قرأ النص ولم يجد فيه جديدا.
وكان أوعز الى نائبه جو بايدن مبغادرة واشنطن 

ومقاطعة حفل الكونغرس.
واما اإلشارة العملية األبلغ فكانت عقد جولة 

مفاوضات مع إيران في الوقت الذي كان نتنياهو 
يلقي خطابه ضد إيران.

ردة فعل الدميوقراطيني اختصرتها زعيمة األقلية 
الدميوقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي، 

واعتبرت خطاب نتنياهو »إهانة« للواليات 
املتحدة، قائلة إن تقديرها للعالقات األميركية 
ـ اإلسرائيلية دفعها إلى أن تكون »قريبة من 

البكاء أثناء اخلطاب«. وأضافت: »لقد غضبت من 

إهانة االستخبارات األميركية، ومن التعالي بشأن 
معرفتنا باخلطر الذي متثله إيران، والتزامنا مبنع 

انتشار السالح النووي«.
أما ردة فعل اجلمهوريني فقد اختصرها الرئيس 

السابق ملجلس النواب اجلمهوري نوت غينغرتش، 
الذي حضر اخلطاب في القاعة، وعبر عن دعمه 

ملا قاله نتنياهو، ملقيا باللوم على أوباما لتصرفه 
بحدة في األسبوعني املاضيني في موضوع 

الزيارة، ومشيرا إلى أن األكثرية في الكونغرس 
ضد هذا االتفاق، وأن هذا موقف يتشارك فيه 

أعضاء من احلزبني.
وقال غينغريتش: »أنا مع تشديد العقوبات، ونحن 

في الكونغرس نستطيع ذلك، ومع سعر النفط 
املنخفض ستجبر إيران على القبول بأشياء لم 

تكن لتقبل بها سابقا وتتخلى عن نياتها النووية«، 
وهو ما يلتقي مع ما طلبه نتنياهو برفض االتفاق 
واإلبقاء على العقوبات، معتبرا أن إيران في حاجة 

إلى االتفاق أكثر من الواليات املتحدة.

نتنياهو جنح في استخدام »منصة الكونغرس« وسجل هدفاً في مرمى أوباما
تقرير إخباري

يقوم بجولة في املنطقة لطمأنة حلفاء واشنطن

ً كيري: االتفاق مع إيران لن ميكنها من حيازة السالح النووي قريبا
عواصم وكاالت: جتاهلت 
املتح����دة وايران  الوالي����ات 
حتذي����رات رئي����س الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
من ابرام اتفاق حول برنامج 
الن����ووي، وأعلنتا  طه����ران 
مواصلة مفاوضاتهما الثنائية 
بجني����ڤ منتص����ف مارس 
ف����ي ختام  اجل����اري، وذلك 
محادثات قادها وزيرا خارجية 
البلدين واستمرت 3 ايام في 

مونترو بسويسرا أمس.
وأك����د وزي����ر اخلارجية 
األميركي ج����ون كيري عقب 
مباحثاته مع نظيره االيراني 
محمد ج����واد ظريف، أن اي 
اتفاق مع طهران سيتضمن 
فتح منش����آتها النووية أمام 
التفتيش، مشيرا إلى أنه يجب 
ان يحظى مث����ل هذا االتفاق 

بقبول املجتمع الدولي.
وأوض����ح كي����ري ان اي 
اتفاق سيتضمن وصوال حرا 
واجراءات للتحقق وسيزيد 
من الوقت الذي س����تحتاجه 
إي����ران لتخصيب م����ا يكفي 
من اليورانيوم النتاج سالح 

نووي.
ونوه ال����ى إن احملادثات 
التزال تنطوي على فجوات 
كبيرة وخيارات مهمة، الفتا 
الى ان مطالبة طهران باإلذعان 

ليست خطة في حد ذاتها.
وعل����ى اجلانب اإليراني، 
الدوائر املطلعة  قالت بعض 
على سير املفاوضات لوكالة 
االنب����اء الكويتية )كونا( ان 
»طهران جددت متسكها بحقها 
في احلصول عل����ى تقنيات 
الطاقة النووية لالستخدامات 
السلمية وفق املعايير الدولية 
والضمان����ات التي تش����رف 
عليها الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية«.
واضافت ان »ايران متسكت 

االوسط حتى ان مت التوصل 
الى اتفاق حول امللف النووي، 

بحسب »فرانس برس«.
ال����ى ذلك، قل����ل املتحدث 
البيت األبيض جوش  باسم 
ارنست من االنتقادات احلادة 
التي وجهه����ا نتنياهو خالل 
خطابه عل����ى املفاوضات مع 
طهران: كانت هناك شكوك من 
نتنياهو وبعض اجلمهوريني 
في الكونغ����رس حول اتفاق 
جنيڤ املؤقت، لكن هذا االتفاق 
تضمن الوص����ول يوميا الى 
املنش����آت النووية االيرانية، 
فضال عن ضم����ان أال متتلك 
القدرة على العمل س����را في 
مفاعل ال يعل����م به املجتمع 

الدولي.
غي����ر أنه بعي����د خطاب 
نتنياهو بالكونغرس، أعلن 
رئيس األغلبية اجلمهورية 
مبجلس الشيوخ السيناتور 
ميتش ماكونيل انه سيدرج 
على جدول اعم����ال املجلس 
االسبوع املقبل، اقتراح قانون 
مينع الرئيس أوباما من تعليق 
اي م����ن العقوبات املفروضة 
على ايران، ملدة 60 يوما من 
تاري����خ ابرام اتف����اق نووي 

محتمل معها.
وق����د ن����ددت اي����ران مبا 
وصفته����ا ب����� »االكاذي����ب« 
الوزراء  التي يطلقها رئيس 
االس����رائيلي خ����الل خطابه 
الكونغ����رس. ونقلت  ام����ام 
وكالة االنباء الرس����مية عن 
املتحدثة باسم وزارة اخلارجية 
االيرانية مرضية افخم أن هذا 
اخلطاب »مؤشر على الضعف 
والعزلة القصوى للمتطرفني 
الذين  اولئ����ك  حتى داخ����ل 
يدعمون اسرائيل«. ووصف 
البرمل����ان االيراني  رئي����س 
علي الريجاني اخلطاب بأنه 

»مسرحية سياسية«.

الى منطقة الش����رق األوسط 
لطمأنة حلفاء واشنطن بشأن 

االتفاق النووي مع إيران.
والهدف األساس����ي لهذه 
الزيارة هو »توضيح أن احلل 
الديبلوماس����ي لألزمة بشأن 
برنامج ايران النووي سيجعل 
املنطقة اكثر أمنا«، بحس����ب 

»رويترز«.
وكان مسؤول كبير بوزارة 
اخلارجية االميركية قد اعلن 
م����ن مونت����رو، ان الواليات 
املتحدة ستواصل »التصدي 
بحزم« ألي محاولة من ايران 
لتوسيع نفوذها في الشرق 

الى  التوصل  كذلك بضرورة 
اتفاق موحد وش����امل ينص 
على ضمانات لفك العقوبات 
االقتصادية املفروضة عليها 
وفق آلية تتوافق عليها جميع 

االطراف«.
وقال مسؤول أميركي كبير: 
إن »احملادثات بني واشنطن 
وطهران حققت تقدما، لكن ال 
تزال هناك حتديات صعبة«، 
متوقعا استئناف املفاوضات 
م����ع االيراني����ني - بحضور 
االحتاد االوروبي- في جنيڤ 
منتص����ف م����ارس اجلاري. 
ويقوم كيري بجولة سريعة 
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المصادر� الوكالة الدولية للطاقة الذرية� مبادرة التهديد النووي� معهد العلوم والامن الدولي  

منجم لليورانيوممفاعلموقع نووي
املنشآت النووية الرئيسية

�المواقع التقريبية�

�تلك ايران 000 19 جهاز طرد مركزي، 200 10 منها يف الخدمة الفعلية.
غ� ان واشنطن تسعى اىل تخفيض عددها اىل 500 6 - 7000 جهاز


