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 «طالبان ـ باكستان» تتبنى الهجوم على مقر األمم المتحدة

  وزير الداخلية الباكستاني يتخوف 
من تكثيف «اإلرهابيين» لهجماتهم

  
  إسالم آبادـ  وكاالت: أعرب وزير الداخلية الباكستاني رحمن 
مالك عن تخوفه من أن يقوم «اإلرهابيون» بتكثيف هجماتهم 

في البالد.
  ونقلت محطة «جيو تي في» الباكســـتانية عن رحمن مالك 
قوله أثناء زيارته ضحايا تفجير أمس االول إن الشخص الذي 
ظهر على وسائل اإلعالم على أنه قائد حركة طالبان الباكستانية 
الجديد حكيم اهللا محسود يبدو مشددا على أنهم في طريقهم 

للقيام بأعمال ضد أهداف محددة.
  وقال مالك ان قيادة الحركة قررت في لقائها في سوات شن 
الهجمات بعد عيد الفطر في الوقت الذي قرر فيه «اإلرهابيون» في 

مقاطعة وزيرستان الثأر لمقتل زعيمهم بيت اهللا محسود.
  وخلص أن «اإلرهابيين» قد يشنون هجمات أكثر في أرجاء 

البالد.
  وشدد مالك على أنه ال أحد يقدر على تحدي األوامر الحكومية 
محـــذرا «اإلرهابيين» بأنهم عليهم تـــرك البالد وإال فليجهزوا 

أنفسهم لمواجهة العواقب.

  طالبان تتبنى هجومًا

  في غضون ذلك، أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها 
عن الهجوم الذي اســـتهدف مقر برنامج األغذية العالمي امس 
االول في اسالم آباد وأدى الى مقتل ٥ من موظفي الوكالة التابعة 
لألمم المتحدة، بحسب ما أكد متحدث باسم المتمردين لوكالة 

فرانس برس.
  وقال عزام طارق المتحدث باسم الحركة في اتصال هاتفي 
مع مراســـل فرانس برس من موقع لم يحدد «قمنا بتنفيذ هذا 

الهجوم، نحن نتبناه».
  وقتل ٤ باكستانيين وعراقي االثنين الماضي عندما اخترق 
رجل يرتدي زيا عسكريا التدابير األمنية المشددة وفجر قنبلة 

في مكاتب برنامج األغذية العالمي في إسالم آباد.
  وقـــال طارق ان «برنامج األغذية العالمي يشـــجع األجندة 
االميركية. هم يلزمون الصمت حيال المجازر وال يصدر عنهم 
اي تعلــيـــق علـــى عمليـات القتل في وزيرســــتان ومنــاطق 

اخرى».
  ويقصد بذلك المناطق القبلية غير الخاضعة لحكم السلطة 

المركزية، والتي تعرضت لقصف صاروخي اميركي.
  وقال الجيش الباكستاني انه يستعد لشن هجوم على الحزام 
القبلي في المناطق الشـــمالية الغربية قرب افغانستان، وهي 
معقل «لحركة طالبان باكستان» ومالذ وميدان تدريب لمقاتلي 

القاعدة كما يعتقد.
  وقال طارق ان «باكستان تهدد بشن عملية عسكرية. نحن 

ايضا نحتفظ بحق الرد. سنعطيهم الرد المناسب». 

  وكان ماكريســــتال قد تعرض 
النتقادات حادة بسبب تعبيره عن 
البيت االبيض  خالفه مع مواقف 
في خطابــــات علنية. كما تعرض 
طلب ماكريستال لقوات اضافية 
النتقادات اكثــــر حدة بدعوى انه 
يرى املوقف من منظور عسكري 
فحسب وان حل القضية االفغانية 

لن يكون عسكريا.

  ١١١ قتيال

  ميدانيــــا، لقي ١٠ جنود أفغان 
حتفهم في كمني نصبه مســــلحو 
طالبان في جنوب أفغانستان بينما 
قالت وزارة الدفاع امس إن ما يزيد 
على ١٠٠ متمرد من طالبان قتلوا 
أو جرحوا في اشــــتباكات أخرى 

منفصلة.
  وأكدت وزارة الدفاع في بيان أن 
١٠ من جنود اجليش قتلوا ولكن 

دون اإلدالء بتفاصيل.
  مــــن جانبه اوضــــح املتحدث 
باسم طالبان قاري محمد يوسف 
أحمــــدي إن قوات احلركة نصبت 
كمينا لقافلة مشتركة من القوات 
األفغانيــــة وقوات حلف شــــمال 
األطلســــي (ناتو) علــــى الطريق 
الرئيســــي الذي يربط بني هلمند 

وإقليم قندهار املجاور.
  وقال إن ٨ جنــــود قتلوا فيما 
اســــتولى املسلحون على دبابتني 
لقوات الناتو وثالثة من مركبات 

اجليش األفغاني.
  ومن ناحية أخــــرى أفاد بيان 
لوزارة الدفاع بأن ما يزيد على ١٠٠ 
مسلح من طالبان قتلوا وجرحوا 
منذ أمــــس االول في اشــــتباكات 
منفصلة في أنحاء أفغانستان دون 

اإلدالء بتفاصيل.

 عواصم ـ أحمد عبداهللا والوكاالت
  قال الرئيــــس األميركي باراك 
اوبامــــا امس ان تنظيــــم القاعدة 
وحلفاءه املتطرفني يهددون الواليات 
املتحدة من زوايا مختلفة من العالم 
ليس انطالقا من باكستان فحسب 
امنا ايضا من شرق افريقيا وجنوب 
شــــرق آســــيا واوروبا ومنطقة 

اخلليج.
  واضاف اوباماـ  خالل تصريحات 
ألقاهــــا باملعهد القومــــي ملكافحة 
االرهاب في ماكلني بوالية فرجينيا 
ـ ان هذا هو الســــبب الذي يجعل 
الواليات املتحدة متارس «ضغطا 
كبيرا ومركزا» على تنظيم القاعدة 
من خالل تبادل اكبر للمعلومات 
االســــتخباراتية وتعزيز قدرات 
حلفاء الواليــــات املتحدة وعرقلة 
متويــــل االرهابيني والقضاء على 
املمولني وتوجيه خسائر فادحة 

لقيادة القاعدة.
  واكــــد الرئيــــس األميركي ان 
املتحــــدة وحلفاءهــــا  الواليــــات 
سيستهدفون «القاعدة» في اي مكان 
يكون لها جذور فيه ولن يتخلوا 
عن مسعاهم، بل انهم يقومون حاليا 
بتعزيز قدراتهم وتعاونهم من اجل 
احليلولــــة دون وجود مالذ «الي 

شخص يهدد أميركا وحلفاءها».
  لكن اوباما اضاف ان االنتصار 
على «القاعدة» يجب ان يذهب الى 

ما هو ابعد من تدمير شبكتها.
  واوضح: «يجب ان يكون عن 
املســــتقبل الذي نريــــد ان نبنيه 
ايضا وهذا هو السبب الذي يدفعنا 
الى طرح رؤيــــة ايجابية للقيادة 
األميركية في جميع انحاء العالم 
لنكون قدوة حتتذى بجانب اشراك 
الدول والشعوب على أساس املصالح 

اجلديدة وســــواء كنــــا مدنيني او 
عسكريني ان نقدم افضل استشاراتنا 
للرئيس بصورة صريحة وبعيدا 

عن العلن».
  وتابــــع «وبصفتــــي احتــــدث 
باســــم وزارة الدفاع فانه مبجرد 
اتخاذ الرئيس كقائد أعلى للقوات 
املسلحة قراره فإننا سنؤدي التحية 
القرار بكل  العسكرية وســــننفذ 

قدراتنا واخالصنا».

الــــدول. من جهتــــه وصف وزير 
الدفاع االميركــــي روبرت غيتس 
قرار الرئيس باراك اوباما بشــــأن 
افغانستان بانه «قد يكون القرار 
االخطر الذي سيتخذه خالل فترة 

رئاسته».
  وكان غيتــــس يتحــــدث فــــي 
خطاب ألقــــاه في جمعية اجليش 
االميركي بواشنطن اول من امس 
حيث وجه نقــــدا مبطنا للجنرال 

القوات  ستانلي ماكريستال قائد 
األميركية في افغانســــتان بسبب 
سخريته من االقتراحات االخرى 
املتعلقة بسياسة واشنطن جتاه 
الوضع املتدهور في افغانستان غير 
ما يدافع عنه اجلنرال من ضرورة 
زيادة عدد القوات هناك بنحو ٤٠ 

ألف جندي اضافي.
  واضاف غيتس «من الضروري 
خالل عملية نقاش االستراتيجية 

املتبادلة واالحترام املتبادل».
  واكد اوباما ان تنظيم القاعدة 
وحلفاءه فقدوا القدرة على العمل، 
كما فقدوا الشــــرعية واملصداقية 
بسبب اجلهود التي تبذلها الواليات 
املتحدة. واوضح: بالطبع ال احد 
يقوم بعمل افضل لتشويه سمعة 
«القاعدة» من «القاعدة» نفســــها 
التي قتلت رجاال ونساء واطفاال 
من ديانات عديدة في العديد من 

 أوباما يتعهد باستهداف «القاعدة» بأي مكان في العالم 
 غيتس: قرار الرئيس األميركي بشأن أفغانستان سيكون األخطر خالل رئاسته

 زعماء عشائر ومسؤولون محليون أفغان يوقعون على مشاريع مياه خالل حوارهم أمس األول مع قادة عسكريني أميركيني وفي االطار الرئيس األميركي أوباما   (أ.ف.پ)

 منشأة قم النووية حّولت قرية فوردو
إلى منطقة تجذب أنظار  العالم

 طهرانـ  وكاالت: لم يسمع معظم اإليرانيني 
اسم «فوردو» من ذي قبل، ناهيك عن األجانب، 
بيد أن القرية الصغيرة الواقعة في جنوب 
طهران والقريبة من مدينة قم الدينية أصبحت 
بشكل مفاجئ، واحدة من أكثر املواقع أهمية 

في إيران.
  ويعود الســـبب في ذلك إلى أن االهتمام 
الدولي اجته فجأة إلى «فوردو»، حيث جرى 
اختيار القرية لتكون مقرا لثاني منشـــأة 

لتخصيب اليورانيوم في البالد.
  وسلطت وكالة األنباء الرسمية اإليرانية 
(إرنا) الضوء علـــى القرية التي أصبحت 
مشهورة بني عشـــية وضحاها وأصبحت 
إحدى أكثر الكلمات التي يجري البحث عنها 

على شبكة اإلنترنت.
  وتقع القرية اجلبليـــة في منطقة كهك 
علـــى بعد ٤٧ كلم جنوب محافظة قم و١٦٠ 

كلم جنوب طهران.
  وقالت الوكالة إن عدد سكان القرية يقل 
عن ألف نسمة ومصدر دخلها الرئيسي يأتي 

من الزراعة وتربية املواشي والنحل.
  وتشـــتهر القرية بزراعة التفاح اللذيذ 
واللوز والكرز واملشمش، وتقوم نساء القرية 

بنسج السجاد لزيادة دخول عائالتهن.
  ومع ذلـــك، أصبحت القريـــة الصغيرة 
السلمية موقعا مثيرا للجدل على الصعيد 
الدولي بعدما اختارتها إيران لتكون مقرا لثاني 

منشأة نووية لتخصيب اليورانيوم.
  واعترفت احلكومة اإليرانية بإقامة املنشأة 

نهاية الشهر املاضي، ما أثار قلقا دوليا.
  ووافقت طهران مؤخرا على السماح للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية بتفتيش املوقع.
  وبينما لم يشاهد سكان القرية حتى اآلن 
إال عددا قليال من السائحني احملليني الذين 
يتوافدون لزيارة كهف ساليمستان، فإنهم 
يستعدون حاليا للترحيب مبفتشي الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية في ٢٥ اجلاري.
املنشـــأة اجلديدة قيد اإلنشاء    والتزال 
ويفترض أن تدخل حيز التشغيل في نهاية 

العام املقبل.
  ويفترض وجود ٣ آالف من أجهزة الطرد 

املركزي بها على األقل.
  من جهة اخرى، قال مسؤول بارز بوزارة 
النفط اإليرانية في تصريحات نشرت امس 
ان إيران حتتاج مبلـــغ ٦٫٥ مليارات دوالر 
إضافية لسداد قيمة واردات البنزين ووقود 

الديزل في ميزانية عام٢٠١٠/٢٠٠٩.
  ونقلت صحيفة دنيا االقتصاد اليومية 
عن نائب وزير النفط ابراهيم رضافزون ان 
الوزارة تعد مسودة ميزانية ترسل للحكومة 

في االسبوع اجلاري.
  وأضافـــت ان امليزانيـــة التكميلية التي 
وصفت بأنها الكبرى في ايران ســـتعرض 

على البرملان.
  وإيران خامس أكبر دولة مصدرة للخام 
في العالم ولكنها تفتقر لطاقة تكرير كافية 
لتلبية احتياجات البنزين احمللية مما يضطر 
طهران الستيراد كميات كبيرة من البنزين 
وبيعه محليا بسعر مدعوم منخفض جدا.

  ولم تذكر الصحيفة أي بيانات عن امليزانية 
الكلية الالزمة لتغطية واردات البنزين ووقود 
الديزل للعام كامال و الذي ينتهي في مارس 
املقبل. وميكن ان ترفع مثـــل هذه الزيادة 
للواردات من اخلطر الذي يتهدد ايران نتيجة 
عقوبات أميركية محتملة تستهدف موردي 
الوقود للجمهورية اإلسالمية بسبب برنامجها 

النووي املثير للجدل.
  واستبعد املسؤولون اإليرانيون اي خطر 

نتيجة مثل هذه العقوبات. 

 طهران بحاجة إلى ٦٫٥ مليارات دوالر لواردات البنزين

 «رايتس ووتش»: الحرب 
في دارفور لم تنته

  
  اخلرطوم ـ أ.ف.پ: حذرت 
منظمة هيومن رايتس ووتش 
امس من ان «احلرب في دارفور 
لم تنته» مناقضة تصريحات 
أدلى بها مؤخرا مسؤولون في 
بعثة السالم الى تلك املنطقة 
غرب الســـودان التي تشـــهد 
حربا اهليـــة. واعلنت منظمة 
الدفاع عن حقوق االنسان ان 
«املواجهات االخيرة بني القوات 
الســـودانية بقيادة  املسلحة 
احلزب احلاكم (في اخلرطوم) 
واملتمردين والقصف العشوائي 
في دارفور،  دليل على ان احلرب 

لم تنته».
  ونشرت املنظمة تقريرا امس 
في اليوم الذي يتوقع فيه بدء 
اجتماع حول دارفور في موسكو 
مبشاركة موفدين عن السودان 
والواليات املتحدة وروســـيا 
والصني وفرنســـا وبريطانيا 

واالحتاد األوروبي.
  وأعلنت وزارة اخلارجية 
املوفـــد االميركي اخلاص  ان 
للســـودان ســـكوت غريشن 

سيشارك في ذلك االجتماع. 

 مقتل وإصابة أكثر من ٤٦ عراقيًا
  في انفجار «مفخخة» بالفلوجة

 السامرائي يدعو الحترام جيش صدام

 عواصــــم ـ وكاالت: اعلــــن مصدر طبي 
عراقي مســــاء امس مقتل ١٦ شخصا على 
االقل واصابة حوالى ثالثني آخرين بانفجار 
سيارة مفخخة في بلدة عامرية الفلوجة، 

غرب بغداد.
  واضاف املصدر رافضا ذكر اســــمه «ما 
اليقل عن ١٦ شخصا لقوا مصرعهم واصيب 
٣٠ آخرون بانفجار سيارة مفخخة متوقفة 
امام مطعم شعبي وقرب احد املساجد في 

بلدة عامرية الفلوجة.
  وتابع املصدر العامل في مستشفى البلدة 
ان «معظم الضحايا كانوا من زبائن املطعم 
واملصلني اخلارجني من مسجد مجاور بعد 
اداء صالة املغرب». وكان ضابط شــــرطة 
اعلن في وقت سابق اصابة عشرة اشخاص 

بجروح في التفجير.
  الى ذلك دعا رئيس البرملان العراقي اياد 
السامرائي امس الى احترام جنود اجليش 
العراقــــي فــــي عهد املقبور صدام حســــني 
بســــبب تضحياتهم والى زيادة معاشات 

تقاعدهم.
  ونشرت تصريحاته في بيان من املرجح 
ان يسبب صدمة عنيفة ملسؤولي احلكومة 
العراقية الذين اضطهــــدوا على يد جيش 

صدام، وقال مكتب السامرائي في بيان ان 
رئيس البرملان اكــــد ان جهود وتضحيات 
ضباط اجليش السابق من اجل الدفاع عن 
بالدهم تستحق االحترام وانه دعا الى زيادة 

معاشات تقاعدهم.
  وكانــــت الواليات املتحــــدة قامت بحل 
اجليش العراقي بعد احلرب في عام ٢٠٠٣ 
وهي خطوة ادت علــــى الفور إلى إغضاب 
اآلالف من الرجال املسلحني وأججت متردا 
دمويا احكم قبضته على العراق في االعوام 

التالية.
  وحاولت منذ ذلك الوقت اصالح االضرار 
بدعوة القادة العراقيني الشيعة الى املصاحلة 

مع السنة العرب.
  وكان رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي 
قال انه ميكن املصاحلة مع اعضاء نظام صدام 
وحزب البعث مشترطا تخليهم عن احلزب 

وأال تكون ايديهم ملوثة بالدماء.
  واتخذت احلكومة خطوات إللغاء حركة 
تطهير احلكومة من اعضاء احلزب احملظور 
لكن البعض يتهمها بالتباطؤ املتعمد ازاء 
املصاحلة. وينحى مســــؤولون عراقيون 
بالالئمة في احيان كثيرة على مؤيدي حزب 

البعث في هجمات القنابل.

 اإلمارات قد تشعل سباقًا إقليميًا لتوليد الكهرباء النووية
 دبيـ  رويترز: ميكن أن يشعل البرنامج الضخم الذي أعلنته دولة االمارات 
العربية املتحدة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية سباقا بني دول اخلليج العربية 
للحصول على موارد طاقة ذرية محدودة للوفاء بالطلب املتزايد على الكهرباء 

وحترير املزيد من النفط بغرض التصدير.
  وتأمل االمارات افتتاح أول مفاعل نووي في دول اخلليج العربية عام ٢٠١٧ 
في اطار برنامج نووي تكلفته ٤٠ مليار دوالر من شــــأنه أن ينافس الجتذاب 
املهندسني واحلصول على املعدات النووية لعقود وميثل سابقة بني دول مجلس 

التعاون اخلليجي الغنية.
  ويقول محللون مبجموعة أوراســــيا في رســــالة بالبريد االلكتروني: ســــيتم الشعور 
بالتأثير الكبير إذا حذت دول أخرى باملنطقة وبخاصة الســــعودية حذو االمارات وتبنت 

اسلوب توليد الكهرباء بالطاقة النووية.
  «نعتقد أن هذا ســــيحدث وأن ميثل مجلس التعاون اخلليجي ســــوقا للكهرباء املولدة 
بالطاقة النووية ينمو بشكل ايجابي جدا هذا إن لم يصل حلجم أسواق كبيرة مثل الصني 

والهند».
  وأثارت مخاوف متزايدة بشأن الغازات املسببة لالحتباس احلراري التي تنبعث أثناء 
حرق النفط والغاز والفحم باالضافة إلى تذبذب اســــعار الوقود اهتماما متجددا بالكهرباء 

النووية في شتى أنحاء العالم.
  وأظهرت الدول الست االعضاء مبجلس التعاون اخلليجيـ  الكويت والسعودية والبحرين 
واالمارات وقطر وسلطنة عمانـ  اهتماما باستخدام الكهرباء النووية للوفاء بالطلب احمللي 

املتزايد على الكهرباء ولتحرير املزيد من النفط والغاز للتصدير.
  ولكن عقودا من الركود حدت من قدرة صناعة الطاقة النووية بتلك البالد على الوفاء 
بالطفرة في الطلب على عناصر اخلبرة واملعدات مما ميكن أن يؤدي إلى منافســــة شرسة 

بني البلدان صاحبة الطموحات النووية الكبيرة.
  ويقول ايان هور-السي من الرابطة النووية العاملية أول جيل لديكم من املتخصصني 
النووين احملترفني بدأ يشــــيب. «بالطبع هناك دائما منافسة للحصول على املوارد وعلى 

قدرة التصنيع ولكن تلك ليست مهمة مستحيلة بأي حال».
  وأثار رفض ايران وقف تخصيب اليورانيوم رغم موافقتها على شــــراء الوقود الالزم 
حملطتها النووية اجلديدة من روســــيا شــــبهات لدى القوى الكبرى حول برنامج طهران 

النووي.

  وعانت بعض الدول املجاورة لالمارات من هجمات متشددين اسالميني لذا فمن احملتمل 
أن تظل املخاوف بشأن حماية املنشآت النووية قائمة رغم تأكيدات املسؤولني عن الصناعة. 
وقال هورـ  السي «احملطات النووية هدف بالغ الصعوبة لالرهابيني وفيما يختص مبخاوف 

االنتشار فإنني اعتقد أن جميع تلك املخاوف سيتم التعامل معها».
  «وال ميكن حقا لدولة لديها مفاعالت ماء خفيف أن تسيء استخدامها بأي طريقة».

  ويبــــدو أن أبوظبي لديها األموال واحلافز للمضي قدما في البرنامج الذي تبلغ تكلفته 
٤٠ مليار دوالر.

  وتتوقــــع االمارات وهي ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم أن ينمو طلبها احمللي على 
الكهرباء من نحو ١٥ ألف ميغاواط في ٢٠٠٨ إلى ٤٠ ألف ميغاواط في ٢٠٢٠ إذ يقود النفط منو 
السكان واالقتصاد في منطقة يحتاج سكانها لتشغيل أجهزة التكييف على مدار الساعة.
  ولكــــن امدادات الغاز ميكنها فقط أن تنتــــج من ٢٠ ألف ميغاواط إلى ٢٥ ألف ميغاواط 

مخلفة فجوة كبيرة.
  وتقول جنيڤر ايفانز محللة أســــواق الطاقة لدى مؤسســــة وود مكنزي لالستشارات 
«خالصــــة األمر أنه من دون الطاقة النووية قد ال يتاح ما يكفي من امدادات الوقود لقطاع 

الكهرباء مما سيعوق التنمية االقتصادية».
  ومن شأن استهالك النفط في محطات الكهرباء أن يخفض صادرات االمارات من النفط 

التي متثل نحو ٨٠٪ من االيرادات احلكومية.
  وقالت االمارات في مذكرة عن السياسة النووية العام املاضي إن من شأن االعتماد بشكل 
كبير على الوقود السائل لتوليد الكهرباء في املستقبل أن تكون له تكاليف اقتصادية باهظة. 
ومــــن املتوقع أن تبني االمارات ثالثــــة أو أربعة مفاعالت في املرحلة األولى وهو أمر جيد 

بالنسبة للمؤسسات احمللية والدولية التي تتطلع المداد تلك املفاعالت وبنائها.
  ومن املقرر أن يبدأ تشــــغيل املفاعالت الواحد تلو اآلخر وان يفصل بني كل منها نحو 
١٨ شهرا بحسب الطلب على الكهرباء. وأي طاقة كهربائية زائدة ميكن استخدامها لتغذية 

شبكة تربط بني دول مجلس التعاون اخلليجي.
  وهناك ثالثة احتادات شركات تتنافس للفوز بالعقد وهي مجموعة فرنسية مكونة من 
أريفا وجي.دي.اف ســــويز وتوتال ومجموعة من كوريا اجلنوبية وتضم مؤسسة الطاقة 
الكهربائية الكورية اجلنوبية وهيونداي للهندسة واالنشاءات وشركة سامسوجن سي آند 
تي إلى جانب عرض مشترك لشركة جنرال الكتريك ومقرها الواليات املتحدة وهيتاتشي 

اليابانية. ومن املرجح ان يتم منح العقد بعد منتصف اكتوبر. 

  وتعهدت االمارات بالفعل بشــــراء احتياجاتها من الوقود النووي في مســــعى لتهدئة 
قلق الغرب من استخدام منشآت تخصيب اليورانيوم النتاج مواد تصلح لصنع أسلحة.
  وقــــال دانييل فريفيلد وهو زميل متخصص في شــــؤون الطاقة ملركز القانون واالمن 
بجامعة نيويورك «مادام هناك قدر كاف من الشــــفافية والرقابة والوقود يتم اســــتيراده 
فإنني أرى أن األرجح هو ان تشــــعل خطة االمارات ســــباقا اقليميا للحصول على الطاقة 

النووية وليس األسلحة النووية».
  ومن شأن حصول خطة اإلمارات على دعم دولي وبخاصة من الواليات املتحدة حليفتها 

االستراتيجية أن ميثل تناقضا مع املوقف من برنامج طهران.
  وميكن لقوى غربية أن تشير إلى اإلمارات التي تقع قبالة إيران على اجلانب اآلخر من 
مضيق هرمز كمثال على السعي للحصول على الكهرباء النووية من دون أن يراها العالم 

كتهديد عسكري.
  وقال محللو أوراسيا «حتاول دولة االمارات أن تقدم نفسها كنموذج للطريقة التي ميكن 

من خاللها لبلدان الشرق األوسط تطوير الطاقة النووية ـ على عكس إيران».

 أبو ظبي توقع عقود مفاعالتها النووية نهاية العام
  

  عواصم ـ وكاالت: قال املندوب الدائم لدولة اإلمارات لدى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية حمد علي الكعبي إن «البرنامج النووي الســـلمي اإلماراتي ال 
يسعى إلى إيجاد توازن مع البرنامج النووي اإليراني أو أي برنامج آخر ألي 
دولة في املنطقة». ورجح أن «توقع اإلمارات عقد بناء مفاعالت نووية خالل 
الربع األخير من العام احلالي بعد أن تستقر على اختيار االئتالف األفضل»، 
متوقعا أن «يبدأ التشغيل التجاري الفعلي ملفاعالت اإلمارات النووية ألغراض 
إنتـــاج الطاقـــة الكهربائية خالل العام ٢٠١٧». جاء ذلـــك مبوازاة تطمينات 
ايرانية أطلقها املرشـــد االعلى للجمهورية االسالمية االيرانية علي خامنئي 
قائال ان املناورات والتقدم في املجال العسكري ال يشكالن اي «تهديد» للدول 
املجاورة، متهما الدول املجاورة بالسعي الى اشاعة شعور بـ «اخلوف» من 

بالده «في املنطقة والعالم». 
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