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)رويترز(وزير اخلارجية االيراني منوچهر متكي مستقبال وزير الطاقة الروسي سيرغي شماتكو في طهران امس

د. محمد البرادعي

طه���ران � وكاالت: ف���ي إطار 
الغرب  تصعيدها للمواجهة مع 
أعلنت إيران أمس عزمها بناء 10 
اليورانيوم،  محطات لتخصيب 

بحسب التلفزيون اإليراني.
كم���ا أعلن الرئي���س محمود 
أحمدي جناد أن احلكومة ستدرس 
خ���ال اجتماعها بع���د غد خطة 
اليورانيوم بنس���بة  لتخصيب 
20٪. وأنها ستس���عى النتاج ما 
ب���ن 250 و 300 طن من الوقود 

النووي كل عام.
وقال أنه لن يسمح بهدر أي 

من احلقوق اإليرانية.
تصعي���د جناد ج���اء بعد أن 
طلب مجلس الش���ورى االيراني 
من احلكومة خفض تعاونها مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية اثر 
ايران بسبب  الذي يدين  قرارها 
برنامجها النووي املثير للجدل، 
وفق ما جاء في بيان نشر أمس 

على موقع املجلس االلكتروني.
وذك���ر التلفزيون الرس���مي 
االيران���ي ان 226 نائبا من اصل 
290 وقعوا رسالة يطالبون فيها 
احلكومة بوضع »خطة سريعة 
تهدف الى خفض مستوى التعاون 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وطرحها على البرملان«، بحسب ما 
جاء في الرسالة وقد جاءت هذه 
اخلطوة بعد يومن من تصويت 
مجلس محافظي الوكالة لصالح 
قرار يوبخ إيران على بناء محطة 

لتخصيب اليورانيوم سرا.
وق��ال الن��واب االيراني��ون في 
البي��ان »ينبغي على احلكوم��ة 
بسبب سلوك القوى العاملية أن 
تقدم خطة خلفض مستوى تعاون 

إيران مع الوكالة«.
والبرملان لديه س���لطة الزام 
احلكوم���ة بتغيي���ر تعاونها مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما 
حدث ع���ام 2006 بعدما صوتت 
الوكالة ومقرها ڤيينا لصالح احالة 
النووي اإليراني  البرنامج  ملف 

إلى مجلس األمن.
وأضاف »النواب« أنه ينبغي 
إع��ادة امللف النووي اإليراني إلى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرة 

أخرى من مجلس األمن.
البيان البرملاني سبقه حتذير 
رئيس مجلس الشورى االيراني 
علي الريجاني م���ن ان ايران قد 
»تخفض الى حد كبير تعاونها« 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
منددا بق���رار الوكالة الذي يدين 

طهران بسبب برنامجها النووي 
املثير للجدل.

ووص���ف الريجاني في كلمة 
ألقاها امام البرملان القرار الصادر 
اجلمعة والذي قد يفتح الطريق 
القرار عقوبات دولية جديدة بحق 
ب���اب »املزايدة«  ايران، بأنه من 

هذه اللعبة التي مر عليها الزمن 
ستمنحها فرصة للمزايدة«.

البرملان  وتابع: »ال ترغم���وا 
واالمة االيرانية على اختيار طريق 
آخر وخفض التعاون مع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية«.
الش���خصية  وقال الريجاني 

السياسية.
وقال »ان البرملان االيراني يحذر 
الواليات املتحدة واالعضاء اآلخرين 
في مجموعة 5+1 )الدول اخلمس 
الدائم���ة العضوي���ة في مجلس 
االمن الدولي زائ���د أملانيا والتي 
كانت خلف القرار( أال تتصور ان 

احملافظة النافذة وكبير املفاوضن 
سابقا في امللف النووي االيراني ان 
هذه اخلطوة من جانب الدول الست 
»تكشف انها ال تسعى الى التفاوض 

بل الى اخلداع السياسي«.
وتابع: »كان يجدر بكم تلقي 
كشف ايران عن موقع فوردو بشكل 
ايجابي ب���دل اتخاذه ذريعة لهذا 

القرار«.
وقال محذرا »سنتابع بانتباه 
مبادراتكم املقبلة وسنتبع نهجا 
جديدا حيالكم ان لم تتخلوا عن 
سياس���ة العصا واجل���زرة هذه 

السخيفة«.
الطلبة  انباء  وذكرت وكال���ة 
االيرانية )إسنا( أن رئيس البرملان 
اإليراني على الريجاني قال »إذا 
لم تتوقفوا عن سياسات العصا 
واجلزرة السخيفة تلك، فسنتبنى 
في املقابل سياسات جديدة ونخفض 
بشكل جدي التعاون مع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية«.
وقال الريجان���ي إن »القرار 
يوض���ح أن كل املفاوضات التي 
متت منذ أكتوبر لم تكن من أجل 
التوصل لتسوية وإمنا هي شكل 
من أشكال الغش السياسي«.  وقال 
رئيس البرملان ان إيران ستراقب 
بحرص اخلطوات التالية من جانب 
القوى العاملية وستتصرف وفقا 

لها.

البرادعي يغادر منصبه على رأس الوكالة الذرية 
من دون تحقيق تقدم في الملفات الكبرى

ڤيينا � أ.ف.پ: يتخلى املدير العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي اليوم 
عن مهامه بعد 12 عاما في رئاسة هذه الوكالة 
التي متكن من تعزيز دورها السياسي لكن من 
دون التوصل الى حتقيق تقدم في امللفات التي 
اخرجت هذه الوكالة التابعة لامم املتحدة الى 

دائرة الضوء رغم دورها احملض تقني.
وفي رسالته الوداعية امام مجلس حكام 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجلمعة استشهد 
البرادعي املصري اجلنسية بصاة للقديس 
فرنسيس االس���يزي قائا »يا رب، اجعلني 
اداة لسامك، حيثما وجد البغض اعطني ان 
ازرع احل���ب وحيثما وجد اليأس اعطني ان 
ازرع الرجاء وحيثما وجدت الظلمة اعطني 

ان ازرع النور«.
لك���ن بعد ثاث واليات في منصب املدير 
العام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم يحقق 
البرادع���ي ابرز االه���داف املتعلقة بامللفات 

الساخنة التي تولى معاجلتها.
وبعد ست س���نوات من التحقيق اليزال 
ملف البرنامج النووي االيراني مثار جدل كما 
كان في اليوم االول حيث ماتزال ايران تؤكد 
ان اهدافه محض سلمية فيما تشتبه الدول 

الغربية في انه يخفي غايات عسكرية.
اما كوريا الشمالية فانسحبت من املفاوضات 
املتعددة االطراف ح���ول برنامجها النووي 
وتتابع برنامجها فيما لم يتم حتقيق تقدم في 
امللف السوري السيما فيما يتعلق بالعثور 
على اثار يورانيوم في موقع الكبر الذي دمره 

الطيران االسرائيلي في سبتمبر 2007.
ومثل كل مس���ؤول في نهاية واليته كان 
البرادعي احلائز على جائزة نوبل للس���ام 
ع���ام 2005 يريد انه���اء مهامه باالعان عن 
تق���دم ما. وبعدما واج���ه انتقادات منتظمة 
من الدول الغربية بسبب موقفه الذي اعتبر 
متس���اها مع ايران، عاد وشدد لهجته مع 

مرور الزمن.
لكن جهوده للتوصل الى حل بخصوص 
امللف النووي االيراني ل���م تكلل بالنجاح. 
واقتراحه تخصيب اليورانيوم االيراني في 
اخلارج بدرجات اعلى الذي كان سيبدد قلق 
الدول الغربية حول غايات البرنامج النووي 

العسكرية، لم توافق عليه طهران.
وعبر الديبلوماسي البالغ من العمر 67 
عاما علنا عن خيبة امله معتبرا ان الوضع 
وصل الى »طريق مسدود« في اشارة ضمنية 

الى عدم متكنه من احراز تقدم في هذا امللف 
الذي سيتركه الى الياباني يوكيا امانو خلفه 

في هذا املوقع.
لكن وزيرة اخلارجية االميركية هياري 
كلينتون خففت من مس���ؤولية املدير العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه املسالة. 
وقالت ان الوكال���ة »ال متلك ال االدوات وال 
الس���لطة الداء مهمتها بفاعلية« مؤكدة ان 
الواليات املتحدة ستعمل على تعزيز سلطات 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وهذا املوقف يشكل حتوال فعليا في سياسة 
واشنطن التي لم تتوقف في ظل ادارة الرئيس 
السابق جورج بوش عن انتقاد الدور السياسي 
الذي يلعبه محمد البرادعي الذي اثار البرادعي 
استياء ادارة بوش حن خلص رئيس فريق 
التفتيش في الوكالة السويدي هانس بليكس 
الى عدم وجود اسلحة دمار شامل في العراق 
في 2003 وهي كانت احلجة الرئيسة للتدخل 

في هذا البلد. 
لكن الوضع تغير م���ع وصول الرئيس 
االميركي باراك اوباما الى احلكم، وقال املوفد 
االميركي اجلديد الى الوكالة غلن ديفيس امام 
الصحافين في ختام اجتماع ملجلس احلكام 
اجلمعة »لق���د كان بطا، لم يعمل احد بهذا 
الش���كل وملثل هذه الفترة الطويلة ومع هذا 
القدر من املخيلة ومن دون كلل مثل محمد 

البرادعي«.

ال�شاملية - �شارع بغداد - تليفون : 25727004 - 25728004  

داخلي : 511 - فاك�س : 25729004    اخلط ال�شاخن: 1823344

عيادات طبية عامة ومتخصصة
General & Specialized Medical Clinics

امل���ت���اب���ع���ة ال���دق���ي���ق���ة جل���م���ي���ع ح����االت 

والدم  )كال�شغط  الباطنية  االأمرا�س 

وال�شكر( واالإلتهابات واالإنفلونزا.

عيادة الطب العام والباطنية

د. �شامر عا�شور
الطب العام

ماج�شتري باطنية وروماتيزم

زيــارات عائليـة
على مـدار 24 �شاعة

للحجز والإ�شتف�شار

مبا�شر/ د. �شامــر : 97113878

دينار25

ك�شف + فح�ص دم �شامل

اخلط ال�شاخن: 25664569 - 25664570 ال�شاملية - �شارع بغداد - ت: 25664342 - 25664548  

پ عالج تاأخر احلمل االأويل والثانوي.

پ عالج تكي�شات املبي�س واالإجها�س املتكرر.

پ ت�شخي��������س جمي�������ع العي�������وب اخللقي�������ة اأثناء 

احلمل.

پ اإكت�شاف االلتهابات الفريو�شية وحتورات عنق 

الرحم من خالل املنظار التلفزيوين املكرب.

پ حتدي�������د موع�������د الوالدة من خ���������������������الل جه�����از 

.Fetal Monitor
پ اإختبارات ما قبل الزواج للك�شف عن االأمرا�س 

الوراثية.

پ تطعيم�������ات تقي من �شرطان عنق الرحم مدى 

احلياة.

پ تق�������ومي اال�شنان املبكر م�������ن من عمر 6 �شنوات 

باأحدث التقنيات. پ عالج وجتميل ك�شور االأ�شنان 

االأمامي�������ة. پ تف�شي�������ل واق�������ي خا��������س لالأ�شنان 

لوقاي�������ة طفل�������ك اأثن�������اء اللعب. پ ع�������الج رائحة 

الف�������م الكريهة. پ ع�������الج فوبيا اخلوف من عالج 

االأ�شن�������ان. پ عالج و�شد الفرغ�������ات التجميلي�������ة. 

پ تنظيف اللثة العميق. پ ح�شوات جتميلية.

پ جراحات تن�شيق القوام. پ �شفط وحقن 

الدهون. پ �ش�������د ترهالت البطن واالرداف. 

پ تكبري وت�شغ�������ري ورفع ال�شدر. پ جتميل 

االن�������ف. پ �شد الوجه واجلفون. پ اإ�شتعادة 

ن�ش�������ارة الب�ش�������رة. پ حق�������ن البوتك��������س. پ 

حق�������ن الكوالجني للخ�������دود وال�شفايف. پ 

حقن امليزوثريبي لت�شاق�������ط ال�شعر واإزابة 

ال�شحوم. 

الن�ش�������اء والتولي�������د - اجللدي�������ة والتنا�شلي�������ة - 

التجمي�������ل - االأ�شنان والتجميل - االأنف واالأذن 

واحلنجرة - الطب العام.

بـإشـراف د. فـيـصــل دشــتــيد. محمــــد فـريـد صـــالح مختبر الهالل بوليكلينيكد. أحمد علي حسن

نرحب بكم في
جميع عياداتنا األخرى

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة )غلوب - مد( من عمالء الشركات التالية:
پ �شرك�������ة اخللي�������ج للتاأمينات احلي�������اة. پ ال�شركة اللبناني�������ة ال�شوي�شرية لل�شم�������ان. پ ال�شركة االأوىل للتاأم�������ني التكافلي. پ �شركة ال�شف�������اة للتاأمني التكافلي. 

پ �شرك�������ة وث�������اق للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ �شرك�������ة ت�������اآزر للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ املجموع�������ة العربي�������ة اللبناني�������ة للتاأم�������ني. پ �شركة الكوي�������ت للتاأم�������ني التكافلي.

جمهزة باأحدث الو�سائل التكنولوجية

مواعيد عمل املخترب:

من 9 �سباحًا اإىل 1 ظهراً

ومن 5 اإىل  9 م�ساء

اخ�سائي  العالج التحفظي وجتميل االأ�سناناخ�سائي  اأمرا�ض الن�ساء والوالدة

ع�سو االأكادميية االأمريكية لطب اأ�سنان االأطفال

ع�سو اجلمعية االأوربية لل�سحة العامة - اأ�سنان

أول عيادة متخصصة في عالج أسنان األطفال
وكل أفراد األسرة

 اخت�سا�سي  جراحة التجميل

ا�ستاذ جراحة التجميل - م�سر 

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساءا – 9:30 م�ساءا

اخلمي�س من 9 �صباحًا - 2 ظهرًا

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيـــادة الن�ســاء والتـوليــد

عيادة املمار�س العام وال�سكر

عـيـــــادة الأ�ســــــــــنـــان

پ عرو�ص خا�شة لإزالة ال�شعر وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر

پ حقن امليزوثريابي لعالج ت�شاقط ال�شعر ون�شارة الوجه

پ حقن البوتك�ص للتجاعيد والتعرق الزائد

پ تكبري ال�شفايف واخلدود

پ اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي 

پ فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل 

پ جهاز الكتولين للعناية بالب�شرة

عيادة اجللدية والعناية بالب�سرة

يرحب م�شتو�شف ال�شكينة كلينك بان�شمام

د. دمــيـانـــــة �شـمـيـــر
ماج�شتري ن�شاء وتوليد - جامعة عني �شم�ص

طهران تصعّد مع الغرب وتعلن عزمها تخصيب اليورانيوم بنسبة ٪20
»الشورى« اإليراني يطالب الحكومة بخفض تعاونها مع وكالة الطاقة

إيران تخصص 20 مليون دوالر للتحقيق
في »انتهاكات« أميركا وبريطانيا لحقوق اإلنسان

طهران � يو.بي.آي: صادق مجلس الش��ورى 
اإليراني )البرملان( أمس على مشروع قرار بتخصيص 
عشرين مليون دوالر تقتطع من صندوق االستقرار 
النفطي اإليراني من أجل التحقيق في »االنتهاكات 
اجلسيمة« حلقوق اإلنسان التي يرتكبها األميركيون 

والبريطانيون في العالم.
وذكرت محطة »برس تي ڤي« أن قرار مجلس 
الش��ورى أشار إلى أن »القرار يهدف إلى مواجهة 
املؤامرات البريطانية واألميركية ضد إيران وللفت 
انتباه العالم إلى حاالت اإلساءة الكثيرة إلى حقوق 
اإلنسان من جانب 10 داونينغ ستريت )مقر احلكومة 

البريطانية( والبيت األبيض«.
وبحسب القرار فإن هذه األموال ستنفق على 

اجلهود التي تبذله��ا املنظمات التي تعنى بالدفاع 
عن حقوق اإلنسان وبعض اجلمعيات التي جتري 
حتقيقات حول انتهاك الواليات املتحدة وبريطانيا 

للقانون اإلنساني الدولي.
ومت تكلي��ف جلنة من االس��تخبارات ووزارة 
اخلارجي��ة اإليرانية مبهمة توزي��ع هذه األموال 
وإنفاقه��ا. يأتي ذلك بعد مضي ي��وم على إبالغ 
مراهقني أفغانيني اثنني صحيفة »واشنطن بوست« 
أن جنودا أميركيني في ش��مال كابول أشبعوهما 
ضربا والتقطوا لهما صورا وهما عارين وحرموهما 
من النوم وأجبروهما على النظر إلى مواد إباحية 
واحتجزوهما ملا ال يقل عن أسبوعني في زنازين 

منفصلة في معتقل بشمال كابول.


