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لندن تتهم طهران باحتجاز 4 بريطانيين 
كانوا متوجهين من البحرين إلى دبي

عواصم ـ وكاالت: فيما حث رئيس مجلس الشورى االيراني علي 
الريجاني الدول الغربية الكبرى أمس على تبني اخليار الديبلوماسي 
في التعامل مع ملف بالده النووي، أكدت وزارة اخلارجية البريطانية 
أن 5 مواطنني بريطانيني اعتقلوا في إيران بعد ورود أنباء عن دخول 

قاربهم املياه اإلقليمية اإليرانية.
وأضافت مصادر اخلارجية البريطانية ان البريطانيني الـ 5 كانوا 

في طريقهم من البحرين الى دبي وذلك في 25 من نوفمبر املاضي.
 وكان الريجانـــي أعلن فـــي مؤمتر صحافـــي ان »الطريق مازال 
مفتوحا امام العمل الديبلوماســـي ولكن على الغرب ان يكون صادقا 

في التعامل مع ايران«.
 واعرب عن رغبة طهران للحوار مع الغرب في اطار قوانني الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية مصرحا »نحن مستعدون للحوار لكننا سنتخذ 

خطوات اخرى اذا ما جلأ الطرف اآلخر الى االحتيال«.
واستبعد الريجاني تعرض بالده الي هجوم عسكري اجنبي قائال: 
ان »كافة االحتماالت موجودة في التعامل مع ايران ولكن ال احد يجرؤ 

على مهاجمتها«.
وحول الضمانات التي تطلبها ايران فيما يخص تزويدها بالوقود 
النـــووي قال الريجاني »نحن ال نريد ضمانات خاصة وما نريده هو 
فقط التزام الطرف اآلخر بقوانني الوكالة الدولية للطاقة الذرية املكلفة 
مبســـاعدة الدول املوقعة على معاهدة احلد من االنتشار النووي مبا 

فيها ايران«.
من جهته، أعلن رئيس منظمة الطاقة النووية اإليرانية علي أكبر 
صاحلي أمس أن قرار بالده إنشاء 10 منشآت نووية جديدة جاء للرد 

على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أدان بالده.
ونقلت وكالة »إيلنا« اإليرانية عن صاحلي قوله إن بالده احتاجت 
ألن ترد بقوة على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اتخذ يوم 
اجلمعة الفائت ودعا طهران إلى وقف بناء املنشـــأة النووية اجلديدة 
لتخصيب اليورانيوم التي كشـــفت عنها مؤخرا ولوقف كل أنشطة 

التخصيب األخرى.
وقال صاحلي في هذا السياق »ما كان لدينا أية نية لبناء منشآت 
كثيرة مثل موقع »نطنز« لكن يبدو أن الغرب ال يريد أن يفهم رسالة 

إيران السلمية«.
اال ان هذه التصريحات اليبدو انها ســـتهدئ من الغضب الغربي 
عقـــب اعالن طهران عزمها انتاج نحـــو 250 الى 300 طن من الوقود 
النووي، حيث اعتبر وزير اخلارجية الفرنســـي برنار كوشـــنير في 
مقابلـــة صحافية أمس »عناد )ايران( جلهة جتاهلها طلبات« الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية من خالل قرارها بناء مصانع جديدة لتخصيب 

اليورانيوم، امرًا »بالغ اخلطورة«.
وقال كوشـــنير لصحيفة »لوفيغارو« الفرنسية »ان عناد ايران 
جلهة جتاهل طلبات وكالة كبرى مستقلة مثل الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية، امر بالغ اخلطورة بكل املقاييس«.
بدوره انتقد وزير اخلارجية البريطاني ديڤيد ميليباند اعالن ايران 
نيتها بناء عشر منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم وحثها على قبول 

العرض الذي قدمته القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي.
وقال ميليباند في بيان »ايران اختارت االستفزاز بدال من االنخراط 
معنـــا ويتعني عليها أن تدرك وحدة وتصميم املجتمع الدولي وتقبل 

عرض اليد املمدودة«.

إيران تؤكد أن قرار بناء المفاعالت جاء ردًا على إدانة الوكالة ..وفرنسا وبريطانيا تنتقدان

روسيا تتعهد بسرعة استكمال مفاعل بوشهر اإليراني
طهران � رويترز: تعهد وزير الطاقة الروس��ي سيرغي 
ش��ماتكو امس األول بسرعة اس��تكمال أول محطة لتوليد 
الكهرباء بالطاقة النووية في إيران وذلك بعد اس��بوعني من 
إعالن موس��كو عن أحدث تأجيل، اال ان شماتكو امتنع عن 

حتديد موعد لبدء عملها.
وجاء تصريح ش��ماتكو بعد محادثات م��ع وزير النفط 
االيران��ي مس��عود مير كاظم��ي وفي الوقت ال��ذي اعلنت 
فيه احلكوم��ة االيرانية خططا لبناء عش��ر محطات جديدة 
لتخصيب اليورانيوم في توس��يع كبير لبرنامجها النووي 

املثير للجدل.
ورفض ش��ماتكو امس التعليق على خط��ة ايران ببناء 
عش��ر محط��ات جديدة وق��ال ان مفاعل بوش��هر لبى كل 

شروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال »بذلنا اقصى جهدنا الس��تكمال املش��روع، واآلن 
نقوم باختب��ار النظام مع كامل االلتزام بالش��روط االمنية 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية«.
وعن��د االحل��اح عليه لتحدي��د موعد لب��دء املفاعل قال 
ش��ماتكو »ال أريد التخمني، ماذا سيحدث لو واجهنا مشكلة 

فنية واحتجنا ألسبوع من اجل اصالحها؟«.
ونق��ل تلفزي��ون اجلمهوري��ة االس��المية االيرانية عن 
شماتكو قوله ان مشروع بوشهر أصبح »رمزا للتعاون بني 

ايران وروسيا وال يجرؤ أحد على االضرار به«.
واضاف »االس��تكمال الس��ريع حملطة بوش��هر هو أهم 

قضية لكل من هيئتي الطاقة الذرية االيرانية والروسية«.
وكان ش��ماتكو أعلن في منتصف نوفمبر ان أمورا فنية 
ستمنع املهندس��ني من تشغيل مفاعل بوشهر بحلول نهاية 

العام احلالي طبقا ملا كان مقررا في السابق.
وشددت موس��كو التي تتعرض لضغط غربي كي تنأى 
بنفسها عن طهران وأنش��طتها النووية آنذاك، على ان هذا 

القرار ال عالقة له بالسياسة.

لوبو خصم زياليا السابق يعلن فوزه 
في االنتخابات الرئاسية في هندوراس

تيغوسيغالبا ـ أ.ف.پ: أعلن 
مرشح املعارضة في هندوراس 
فـــوزه في  بورفيريـــو لوبـــو 
االنتخابات الرئاسية التي جرت 
أمس االول في هـــذا البلد الذي 
يواجه أزمة سياسية حادة منذ 

انقالب 28 يونيو.
وقال لوبو امللقب بـ »بيبي« 
والذي عليه إقناع العالم بشرعية 
االقتراع الذي نظم في ظل حكومة 
انقالبية، أمام أنصار حزبه »نريد 
حكومة وحدة وطنية، حكومة 
مصاحلة، الوقـــت لم يعد وقت 

انقسامات«.
واضـــاف مرشـــح احلـــزب 
اليميني الذي سبق له  الوطني 
ان خسر في انتخابات 2005 امام 
السابق مانويل زياليا  الرئيس 
الذي اطاح به انقالب عســـكري 
فـــي 28 يونيو، »اليوم اختارت 
هندوراس مستقبلها لكي ننتهي 
الى األبد من األزمة التي تأثرنا 

بها كثيرا«.
وصدر أول رد فعل من اخلارج 
على فـــوز لوبو مـــن الواليات 
املتحدة، الشريك التجاري االول 
لهندوراس، حيث قال ناطق باسم 
ايان كيلي  اخلارجية االميركية 
انه »مازال هناك عمل كبير يجب 

اجنازه العادة النظام الدميوقراطي 
والدستوري في هندوراس، لكن 
شعب هندوراس قام اليوم بخطوة 

مهمة وضرورية الى االمام«.
وأفـــادت النتائـــج األوليـــة 
الرسمية التي أصدرتها احملكمة 
االنتخابية العليا ان لوبو العضو 
في األقلية احلاكمة في هندوراس 
حصل على 55.9% من االصوات 
مقابـــل 38.6% خلصمـــه الفني 
سانتوس بعد فرز أكثر من %60 

من صناديق االقتراع.
في وقـــت أعلنت احملكمة ان 
نسبة املشاركة في االنتخابات 
بلغت 61.32% في االقتراع الذي 

دعا زياليا الى مقاطعته.
من جهته أكد الرئيس املخلوع 
ان األرقام التي نشرت حول نسبة 
املشاركة في االنتخابات الرئاسية 
»مضخمـــة«. وقـــال زياليا من 
ملجئه في السفارة البرازيلية في 
تيغوسيغالبا »نحن مصدومون 
مـــن الطريقـــة التـــي ضخمت 
فيها أرقام هـــذه االنتخابات ما 
يجعلها كذبة بالنسبة الى ابناء 

هندوراس«.
الوطنية  وحتدثت اجلبهـــة 
ملقاومة االنقالب التي دعت الى 
مقاطعة االنتخابات، عن نسبة 

امتناع عـــن التصويت تتراوح 
بني 65 و%70.

وبلغت نســـبة املشاركة في 
انتخابـــات 2005 التي فاز فيها 

سياليا 55% بحسب احملكمة.
بدوره، أقر ايلفني سانتوس 
مرشـــح احلكومـــة االنقالبيـــة 

بهزميته امام لوبو.
ووعد سانتوس امام انصــاره 
بــــ »معارضة تفعـــل كل ما في 
وســـعها مـــن اجل الدفـــاع عن 
مؤسساتنا وعن طريقة عيشنا 
وعـــن قانوننا، الننـــا نريد ان 
نكون واضحني جدا: كل شـــيء 
يجب ان يكون في إطار القانون 
والدستور«. وأسقط زياليا الذي 
ينتمي الى احلزب الليبرالي أيضا، 
يوم نظم استفتاء شعبيا لتعديل 
الدستور من اجل السماح للرئيس 
بالترشح لوالية جديدة، خالفا 
لرأي احملكمـــة العليا واجليش 
والبرملـــان. إال انـــه أثار غضب 
جزء من حزبه باتخاذه اجراءات 
يسارية الى حد ما، منها زيادة 
احلد األدنى لألجور بنسبة %60 
واالنضمام الى التكتل األميركي 
الالتيني املعادي لليبرالية الذي 
يقوده الرئيس الڤنزويلي هوغو 

تشاڤيز.

سانتوس مرشح الحكومة االنقالبية يقر بهزيمته

»واشنطن بوست«: أوباما عرض تعزيز التعاون مع باكستان 
بشرط قطع عالقاتها مع الجماعات المسلحة

إسالم أباد ترفض التشكيك بجهودها في الحرب ضد »اإلرهاب«

عواصمـ  يو.بي.آي: يتوقع أن حتظى باكستان بحيز واسع في االستراتيجية اجلديدة 
حول أفغانســــتان التي ســــيعلن عنها الرئيس األميركي باراك أوباما اليوم الثالثاء إذ إن 

مخاطر الفشل في باكستان قد تكون أكبر بكثير من تهديدات أفغانستان.
ونقلت صحيفة »واشنطن بوست« أمس عن مسؤول رفيع املستوى في اإلدارة األميركية 
قوله »ال ميكننا النجاح من دون باكســــتان« وشــــدد على ضرورة التمييز بني البيانات 

العلنية والواقع إذ ان »أحدا ال يتوهم حيال هذا املوضوع«.
وأكد املسؤول وغيره من املسؤولني األميركيني الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم أنه 
ال ميكن حتقيق النصر في حرب أفغانستان من دون تغيير طبيعة العالقات األميركية ـ 
الباكســــتانية كما نقلت الصحيفة عن أحد املسؤولني قوله »وإن لم نربح في أفغانستان 
فباكستان ستصبح بالتالي معرضة للخطر ما سيجعل أفغانستان تبدو كلعبة أطفال«.
وأفادت الـ »واشــــنطن بوســــت« بأن الواليات املتحدة عرضت على باكستان تعزيز 
التعاون العسكري واالقتصادي شريطة أن تقطع إسالم آباد أي عالقات لها مع اجلماعات 

املسلحة.
ونقلت الصحيفة على موقعها االلكتروني عن مســــؤولني حكوميني أن جيمس جونز 
مستشــــار األمن القومي للرئيس األميركي باراك أوباما أبلغ الرئيس الباكســــتاني آصف 

علي زرداري بالعرض في وقت سابق من نوفمبر املاضي.
وأكد العرض أن تعزيز العالقات يتوقف على إنهاء باكســــتان اســــتغاللها للجماعات 
املسلحة لتحقيق أهداف سياســــاتها. ويشتبه في أن باكستان تدعم مسلحني في كل من 

الهند وأفغانستان.

ويأتي التقرير عشــــية اخلطاب املرتقب ألوباما مساء اليوم في األكادميية العسكرية 
األميركية في ويست بوينت بنيويورك، حيث من املتوقع أن يعلن القرار الذي طال انتظاره 

بشأن الدفع مبزيد من القوات في احلرب الدائرة في أفغانستان.
ويعتقــــد أن هذا العــــرض األميركي يرجع بصورة جزئية إلــــى العالقات الوثيقة بني 

باكستان وأفغانستان.
من جهتها، رفضت باكستان امس التشكيك باجلهود التي تبذلها في حربها ضد اإلرهاب 
وذلك ردا على دعوة رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون إلسالم آباد بالقيام بخطوات 

أكبر ضد تنظيم »القاعدة« والعثور على زعيمه أسامة بن الدن.
ونقلت صحيفة »داون« الباكستانية عن متحدث باسم وزارة اخلارجية الباكستانية 
قولــــه ان بالده فوجئت بدعوة براون بان على باكســــتان أن تبذل جهدا اكبر في حملتها 

ضد »القاعدة«.
وأشار إلى أن أكثر من 700 عنصر من تنظيم »القاعدة« اعتقلوا أو قتلوا خالل األعوام 
الثمانية املاضية ما يؤشر على التزام باكستان في حربها ضد »اإلرهاب« معتبرا أن أحدا 

يجب أال يشكك في تلك اجلهود.
ولفت إلى ان املجتمع الدولي يقدر جهود إسالم آباد في هذا املجال.

وقال إنه من األفضل لهؤالء الذين يطلقون التصريحات بشــــأن أماكن تواجد بن الدن 
أن يتشاركوا مع باكستان في املعلومات عنه إن كانوا ميتلكونها.

وأضــــاف ان أحدا ال يعرف أماكــــن تواجد بن الدن وإن كان يوجد من يعرف فعليه أن 
يخبر احلكومة الباكستانية.

بريطانيا  تعلن اكتمال استعداد 500 جندي للذهاب إلى أفغانستان
لندنـ  د.ب.أـ  يو.بي.آي : أعلنت احلكومة البريطانية امس اكتمال استعداد الـ 500 
جندي اإلضافيني املقرر نشرهم في أفغانستان، مبا يرفع إجمالي القوات البريطانية 
هناك إلى 9500 جنــــدي. وأوضح وزير الدفاع بوب إينزوورث أن القوات اإلضافية 
وصلت اآلن إلى املســــتوى املناسب من التجهيز والتسليح للذهاب إلى أفغانستان، 
إال أنه لم يحدد موعدا لذلك. وذلك قبل أن يعلن رئيس الوزراء غوردون براون أمام 

البرملان استعداد القوات إلى التوجه إلى أفغانستان اآلن.
وكان براون أعلن هذه اإلضافة قبل عدة أشــــهر إال أنه ربطها بإرسال دول حلف 
شمال األطلسي )ناتو( األخرى قوات إضافية والتزام الرئيس األفغاني حامد كرزاي 
بتدريــــب املزيد من القوات األفغانية. ويأتــــي اإلعالن البريطاني قبل يوم واحد من 

اإلعالن األميركي املرتقب إلرسال املزيد من القوات إلى أفغانستان.
مبوازاة ذلك حذر قادة عســــكريون بريطانيون من أن بالدهم تواجه خطر فقدان 
طريقها في افغانســــتان بســــبب انخفاض معنويات اجلنود البريطانيني على خط 

املواجهة في افغانستان جراء تنامي روح االنهزامية في أوساط البريطانيني.
وقالــــت صحيفة »إندبندانت« إن الضباط البارزين وبينهم قائد ســــابق للقوات 
اخلاصــــة البريطانية اعربوا عن قلقهم العميق مــــن تزايد احلديث عن الهزمية في 
اململكة املتحدة في وقت دخلت فيه احلرب في افغانستان مرحلة حرجة وأكدوا وجود 
دهشة وخيبة أمل بني أفراد القوات املسلحة البريطانية بسبب التشاؤم املستمر في 
اململكة املتحدة من األزمة في افغانســــتان وانعدام التقدير ملنجزاتها في ظل ظروف 
صعبة وخطرة للغاية. واضافت الصحيفة ان القادة العسكريني البريطانيني أكدوا 
أيضا أن الشعب البريطاني ال يحصل على الصورة احلقيقية ملا يجري في افغانستان 
وحذروا من تعرض حملة القوات البريطانية في افغانستان ملضاعفات خطيرة جراء 
تآكل الدعم الشــــعبي ميكن أن تدفع حركة طالبان لتكثيف هجماتها وقتل عدد أكبر 
من اجلنود البريطانيني لتوســــيع نطاق القلق في اململكة املتحدة وحتفيز الدعوات 

املطالبة بسحب القوات البريطانية من افغانستان.

قادة عسكريون يحّذرون من انهيار معنويات جنودهم

200 km

1,700 kg 1,763 kg

1,300

3,800

4,756 8,6923,936

)أ.ف.پ( رجل يعدل الكرسي لعلي الريجاني لدى وصوله لعقد مؤمتر صحفي في طهران أمس 

)أ.ف.پ( رئيس هندوراس املنتخب بورفيريو لوبو بعد اعالن فوزه باالنتخابات أمس  

منشأة قم للتخصيب 
التي أعلن عنها أخيرا

تخصيب 
اليورانيوم

التنقيب 
عن اليورانيوم

منشأة النتاج
 الماء الثقيل

مفاعل 
للماء الخفيف

مفاعل
 ومنشأة أبحاث

بوناب بحر قزوين

رامسار

أراك
نطنز

أصفهان ساغاند

بوشهر

العاملة
ابريل

2007 
نوفمبر

2008 
اغسطس 

2009

المركبة لكنها لم تعمل

عدد أجهزة الطرد بحسب 
احصاءات نوفمبر 2009

يورانيوم منخفض 
التخصيب الالزم 
لصنع قنبلة ذرية

الكميات المجمعة 
بحسب معلومات 

نوفمبر 2009

ايران

العراق ان
ست

غان
اف

السعودية

طهران

تركمانستان

بوشهرأراك

أصفهان

مقر كلية ايران للطاقة النووية
بدأ املشـــروع في السبعينيات لكنه 
توقف بسبب الثورة االسالمية واحلرب 
العراقية ـ االيرانية ما بني 1980 ـ 1988.

يشك الغرب بان ايران ستستعمل الوقود 
املســــتهلك النتاج بلوتونيوم للقنابل في 

املنشأة املتوقع اجنازها نهاية 2009.

تدعي ايران ان املجمع ســــينتج مواد 
نووية لالستخدام الطبي والزراعي فقط.

سمحت ايران ملفتشي الوكالة بتفتيش 
املنشأة في اغسطس للتأكد من سلميتها.

منشأة مت بناؤها في اعماق اجلبل في 
قاعدة صواريخ سابقة.

مفتشو الوكالة زاروها في اكتوبر واكدوا 
انها صممت الستيعاب 3000 جهاز طرد.

معدات االنتاج لم يتم وصلها لذلك 
لم يكن هناك أجهزة طرد.

يتوقع ان تبدأ العمل في 2011.
تقول ايران ان اعمال البناء بدأت في 2007 
لكن الوكالة تقـــول ان لديها صورا لالقمار 
الصناعية تؤكد انها بدأت بناءه عام 2002.

تقول روسيا ان مشاكل تقنية ستؤخر 
انطالق املفاعل بنهاية العام احلالي.

اليورانيوم ينتج  مصنع معاجلـــة 
الوقود ملفاعل أراك النتاج املاء الثقيل.

مركز لألبحاث والطاقة النووية يعمل 
فيه نحو 3000 عالم.

انفاق حتت أرضية حتتوي على 4600 
جهاز طرد مركزي.

منشأة فوق االرض تختبر فيها أجهزة 
طرد لتنقية اليورانيوم بسرعة أكبر بـ 

2 ـ 3 مرات من االجهزة احلالية.
تهدف ايران لتشغيل اجهزة طرد اكثر من 
الـ 50 آالف املوجودة في املنشآت التحت ارضية 
بقدرة على انتاج 500 كـــغ من اليورانيوم 

املمكن استخدامه في االسلحة كل عام.

نطنز

قم

إيران توسع برنامجها النووي

عدد أجهزة الطرد المركزي

تفاصيل المنشآت النووية االيرانية

اليورانيوم اإليراني

المنشآت اإليرانية المعروفة


