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باريس � كونا: توع����د تنظيم القاعدة 
في بالد املغرب بإع����دام عدد من الرهائن 
االوروبيني خالل االسابيع القليلة املقبلة 
في حال عدم االفراج عن اربعة من عناصر 

التنظيم املعتقلني في مالي.
وق����ال املركز األميرك����ي لرصد املواقع 
االس����المية »سايت« ومركز »انتل سنتر« 

في هونغ كونغ ان تنظيم القاعدة في بالد 
املغ����رب توعد في بيان ص����ادر عنه بقتل 
الرهينة الفرنس����ي بي����ار كامات في حال 
عدم االفراج عن اربع����ة من عناصره من 
املعتقلني في مال����ي خالل 20 يوما.  وقال 
التنظيم »ندعو الرأي العام الفرنسي وعائلة 
املختطف للضغ����ط على حكومة الرئيس 

الفرنسي نيكوال س����اركوزي ومنعها من 
ارتكاب احلماقة التي ارتكبها رئيس الوزراء 
البريطاني غوردون براون جتاه مواطنه 
البريطاني«. ويحتجز تنظيم القاعدة في 
بالد املغرب الرهينة الفرنسية بيار كامات 
منذ شهر نوفمبر املاضي مع ثالث رهائن 

اسبان آخرين اختطفوا في موريتانيا.

»القاعدة« في المغرب يخير بين قتل رهينة فرنسي واإلفراج عن عناصره المعتقلين في مالي

أوباما ينفي إرسال قوات أميركية إلى اليمن »حاليًا« وال يستبعد »أي خيار«
ضرب أوكار للحوثيين في الشمال.. وبرلين تتعهد بالحيلولة دون تحول اليمن إلى »ميناء لإلرهابيين« 

)أ.ف.پ( وزير اخلارجية األملانية متحدثا للصحافيني عقب زيارته املفاجئة إلى صنعاء أمس 

احلوثية خالل الس����اعات املاضية متكنت 
خاللها من تدمير عدد من األوكار اخلاصة بهم 
في محاور القتال الثالثة »صعده« و»سفيان« 
و»املالحيظ« شمال اليمن، كما دمرت أكثر من 
سبع سيارات كانت محملة باألسلحة واملؤن 
لهذه العناصر باإلضافة إلى خسائر فادحة 
في األرواح.  وقالت مصادر عسكرية مينية 
أمس إن وحدات من القوات املسلحة واألمن 
متكنت من الس����يطرة على عدد من األوكار 
الت����ي كانت تتمترس فيها عناصر اإلرهاب 
والتخريب بعدد من املناطق مبدينة »صعده 
القدمية«. جاء ذلك في إطار تنفيذ املرحلة 
األخيرة من عملية تطهير املدينة من بقايا 
اخلاليا اإلرهابي����ة النائمة، وأن العديد من 
العناصر اإلرهابية لقوا مصرعهم في عمليات 
استكمال تنفيذ تطهير املدينة من ما تبقى 
من ه����ذه العناصر.  وفى محور »صعده«، 
قالت املصادر إن وحدات أخرى متكنت من 
تدمير س����بع سيارات حتمل أسلحة ومؤنا 
وعناصر إرهابية في قرية »خميس« وطرق 
»ضحيان العند« و»الطلول« و»املقباب«، كما 
مت تدمير عدد من السيارات األخرى في درب 
»الهجرة« و»سبلة« و»القطاط« و»احملاريب« 
وسقط العديد من العناصر اإلرهابية قتلى 

وجرحى نتيجة لتلك الضربات.
وفى محور »سفيان« مبحافظة »عمران« 
جنوب محافظة »صع����ده« دمرت وحدات 
القوات املسلحة واألمن أوكارا إرهابية في 
جبل »الضلع« ومناطق »العشرة« و»املنصة« 
و»الضلعة« وتصدت حملاولة تسلل للعناصر 
اإلرهابية قرب موق����ع »التمثلة« حيث مت 
رصدهم وتكبيدهم خسائر فادحة في األرواح 

واملعدات.

وقال فيسترفيله عقب لقاء مع الرئيس 
اليمني علي عبداهلل صالح امس في صنعاء 
إن احلكومة األملانية ستعمل على احليلولة 
دون حت����ول اليمن إلى »ميناء لإلرهابيني« 
مؤك����دا أن هذا األمر يخدم املصالح الدولية 
أيضا. في الوقت نفسه دعا فيسترفيله إلى 
العمل من أجل حل الصراعات املختلفة في 

اليمن بالطرق السياسية.
من ناحية أخرى قال فيسترفيله إنه عرف 
من الرئيس اليمني أن الس����لطات اليمنية 
لديها معلومات جديدة حول مكان احتجاز 
األسرة األملانية التي تعرضت للخطف في 

اليمن قبل نحو ستة أشهر.
في س����ياق آخر، وجهت قوات اجليش 
اليمنية ضربات موجعة للعناصر  واألمن 

اجلنرال ديڤيد بيتريوس انه ال يرغب في 
رؤية قوات اميركية باليمن في هذه املرحلة. 
وتابع: »ومن املهم ان ننظر الى الطريقة التي 
نطل بها على العالم والرسالة التي نبعث 
بها الى البلدان االسالمية حول العالم اذ ان 
الساحقة يرفضون  اغلبيتهم  املسلمني في 
القاعدة ومن يتحركون معها هم حفنة قليلة 
العدد ممن تأثروا بايديولوجيتها. ال ميكننا 
العودة الى العزلة عن العالم خلف حصوننا 
وال اعطاء صورة باننا امة وسيلتها الوحيدة 

هي القوة واجلنود والسالح«.
في شأن ميني آخر، تعهد وزير اخلارجية 
األملان����ي جيدو فيس����ترفيله بتقدمي الدعم 
للحكومة اليمنية من أجل التصدي ل� »إرهاب 

قوات القاعدة«.

عواصم – احمد عبداهلل والوكاالت: 
أكدت واش����نطن من جديد وعلى اعلى 
مس����توى هذه املرة، انها ال تنوي التدخل 
عسكريا وال ارسال قوات اميركية الى اليمن 
دون ان تس����تبعد أي خيار في املستقبل. 
واوضح الرئيس االميركي باراك اوباما في 
مقابلة اجرتها معه مجلة »بيبول« نشرت 
مقتطفات منها اول م����ن امس »ال ميكنني 
استبعاد اي خيار في عالم معقد بهذا الشكل 
ولكن في بلدان مثل اليمن او الصومال فان 
العمل مع الشركاء في العالم هو االكثر فعالية 
في هذه املرحلة«. بيد انه نفى نيته ارسال 

قوات اميركية الى اليمن او الصومال. 
وركز اوباما فيما نشر من املقابلة على 
مواجهة القاعدة ف����ي اي موقع تتجمع به. 
وقال بهذا الش����أن »التزال املنطقة الواقعة 
على احلدود بني باكستان وافغانستان هي 
املرتكز االساسي للقاعدة اال ان تواجد املنظمة 
في اليمن يتحول اآلن الى مش����كلة ينبغي 
االهتمام بها«. وذكر أوباما في املقابلة التي 
ستنش����ر كاملة يوم اجلمعة املقبل »عرفنا 
خالل هذا الع����ام أن تنظيم القاعدة أصبح 
مش����كلة أكثر خطورة«. واعترف أيضا أن 
»نفس األمر ينطب����ق أيضا على الصومال 
باعتبارها دولة أخرى توجد بها أجزاء كبيرة 
ال تخضع للسيطرة احلكومية بشكل كامل كما 
يحاول تنظيم القاعدة االستفادة من مزايا هذا 
الوضع«. وتؤكد تصريحات اوباما ما قالته 
قيادات عسكرية وسياسية اميركية خالل 
االيام القليلة املاضية ومنها رئيس االركان 
االدميرال مايك مولن الذي قال إن دخول قوات 
اميركية الى اليمن »ليس ممكنا«. فضال عن 
ذلك فقد قال قائد املنطقة العسكرية الوسطى 

والد اليمني أنور العولقي: ابني ليس أسامة بن الدن
ــنطن ـ يو.بي.آي: قال والد الداعية األميركي من أصل ميني أنور العولقي ان ابنه ليس  واش
عضوا في تنظيم »القاعدة« كما أنه ليس مختبئا مع »اإلرهابيني« في جنوب اليمن وغير مقبول 

ان يتم ربطه بالتصرفات اإلرهابية.
ــي إن إن« األميركية »أنا أخشى  ــبكة »س وقال الدكتور ناصر العولقي في حوار خاص مع ش
اآلن مما ينوون فعله بابني فهو ليس)زعيم القاعدة أسامة بن الدن وهم ينوون أن يجعلوه غير 
ما هو عليه«. وكان مسؤولون مينيون من بينهم حاكم محافظة شبوة احلسن األحمدي أكدوا ان 

أنور العولقي يختبئ في املناطق اجلبلية في جنوب اليمن مع عناصر »القاعدة«.
ــاف الوالد ان األحمدي »مخطئ للغاية، وماذا تتوقعون من ابني أن يفعل فالقرية متطر  وأض
ــع عناصر القاعدة فقبيلتنا حتميه  ــن الصواريخ لذلك عليه أن يختبئ لكنه ال يختبئ م ــل م بواب
اآلن«. وتابع »ان ابني رجل مطلوب.. وهو محشور في الزاوية وهذه هي املشكلة التي أواجهها«. 
ــن قبيلة العوالق في جنوب اليمن ولها عالقات مع احلكومة اليمنية مبا فيها  ــدر العولقي م وينح

رئيس الوزراء اليمني علي مجور الذي يعد أحد أقرباء العولقي.

إيران تعتبر التهديد بضرب منشآتها »غير مسؤول«
وكروبي يدعو نجاد للمناظرة ومستعد »ألي كارثة«

عواصم ـ هدى العبود والوكاالت
الس����وري  الرئيس  اس����تقبل 
بشار األسد في دمشق أمس وزير 
اخلارجية اإليراني منوچهر متكي 
الذي قال في مستهل زيارته إنها 
تهدف الجراء مش����اورات وبحث 

القضايا ذات االهتمام املشترك.
ف����ي تصريح  وق����ال متك����ي 
للصحافي����ني ل����دى وصوله إلى 
دمشق قبل أن يستقبله االسد ان 
»العالقات اإلستراتيجية القائمة بني 
إيران وسورية تستلزم استمرار 
املشاورات بني كبار املسؤولني في 
البلدين وان مباحثاته مع املسؤولني 
السوريني ستتناول القضايا ذات 
االهتمام املشترك والعالقات الثنائية 

والقضايا املهمة في املنطقة.
من جهة أخرى، جددت احلكومة 
االيرانية أمس استعدادها لتبادل 
الوقود النووي مع الغرب على عدة 
مراحل لتأمني الوقود النووي الالزم 

ملفاعل طهران البحثي.
وقال املتحدث باسم اخلارجية 
االيرانية رامني مهمانبرس����ت في 
تصري����ح لوكالة االنباء االيرانية 
)ارنا( »لو توفر لدى الطرف اآلخر 
هذا االس����تعداد واتخذ اخلطوات 
االولية فان بحث التفاصيل االخرى 
كتحديد مكان تبادل الوقود سيكون 

من ضمن املراحل الالحقة«.
ودعا مهمانبرست الدول الغربية 
الى »طمأنة« بالده بهذا اخلصوص 

اإليراني البارز مهدي كروبي أمس 
التهديدات لن توقف مسيرته  إن 
املؤيدة لالصالح وذلك بعد تعرضه 
العيرة نارية أطلقت على سيارة 

كان يستقلها.
وفي تصريح يتسم بالتحدي 
على موقع سهام نيوز االلكتروني 
التابع حلزبه »اعتماد ملي«، قال 
كروبي إنه وأس����رته »مستعدون 
ألي كارثة«. وقال كروبي »يعتقد 
البعض أنهم ميكنهم تعطيل مسيرة 
اإلصالح باغالق الصحف والزج 
باإلصالحيني في السجون لكنني 
س����أظل ثابتا على الطريق الذي 
اخترته«. داعيا الرئيس اإليراني 
أحمدي جناد ملواجهته في مناظرة 
تلفزيوني����ة. وأضاف رجل الدين 
االصالحي الذي كان مرشحا للرئاسة 
في انتخابات يونيو املاضي »أعلن 
أن مثل هذه التهديدات لن تخيفني 
ولن تضعفني«. وقال كروبي رافضا 
اتهامات السلطات للمعارضة بعدم 
احترام يوم عاشوراء إن املتشددين 
شعروا »بالوحدة والعزلة« واتهمهم 
باعداد »سيناريو آخر مت التخطيط 
له مس����بقا« لكنه ل����م يخض في 
تفاصي����ل. وأض����اف كروبي انه 
وأنصاره مازالوا يؤمنون بنظام 
احلكم اإلسالمي في رد واضح على 
املتشددين الذين يتهمون املعارضة 
بالسعي لالطاحة بالقيادة الدينية 

للبالد.

وغير املسؤولة«. وقال في تعليقه 
على تصريح����ات بترايوس »ان 
التصريحات غيرمدروس����ة  هذه 
وغير مس����ؤولة«. ونسبت وكالة 
االنباء االيرانية الرس����مية )ارنا( 
الى مهمانبرست قوله »انه ينبغي 
االدالء بأي تصريح في هذا الصدد 

في اطار بناء«.
داخليا واس����تكماال لتصعيده 
النظ����ام، قال املعارض  مبواجهة 

مؤكدا ان »كسب ثقة ايران من قبل 
االطراف االخرى وتقدمي الضمانات 
املؤكدة لها هي من اهم االسس في 

عملية تبادل الوقود«.
 م����ن جان����ب آخ����ر، وص����ف 
مهمانبرست تصريحات قائد القيادة 
املركزية االميركية اجلنرال ديڤيد 
إمكانية  بترايوس االخيرة بشأن 
شن هجوم عسكري ضد املنشآت 
النووية االيرانية ب� »غير املدروسة 

متكي بحث في دمشق القضايا ذات االهتمام المشترك

العراق: هيئة تمييزية للنظر في الطعون
ضد قرارات هيئة المساءلة

بغداد � وكاالت: صوت مجل����س النواب العراقي 
امس على تشكيلة الهيئة التمييزية لهيئة املساءلة 

والعدالة )هيئة اجتثاث البعث سابقا(.
وق����ال مصدر برملان����ي ان 76 نائبا من أصل 145 
حضروا اجللسة صوتوا ملصلحة األسماء املرشحة 

للهيئة التمييزية من قبل مجلس القضاء األعلى.
وأوض����ح املصدر ان الهيئ����ة تتكون من 7 قضاة 
متييز وستتولى النظر بالطعون واالعتراضات على 
قرارات هيئة املساءلة والعدالة، الى ذلك، دعا مقتدى 
الصدر زعيم التيار الصدري كل املتضررين من الشركة 
االمنية األميركية اخلاصة بالك ووتر الى رفع دعاوى 
قضائية ضدها. مهددا باتخاذ اجراءات وصفها بالرد 

القاسي ضدها.
 وقال الصدر في بيان وزعته الهيئة االعالمية العليا 
التابعة ملكتبه املركزي بالنجف أمس »إن شركة بالك 
ووتر شركة ارهابية محتلة للشعب العراقي املظلوم«. 
وأضاف »على احلكومة العراقية محاكمتها ولو وفقا 
للدستور الوضعي ونلزم كل املتضررين برفع شكاوى 
ضدها واال سيكون لنا قرار اخر قد يكون ردا قاسيا 

ضد هذه الش����ركة«. من جهة اخرى قررت الشرطة 
العسكرية امللكية البريطانية فتح حتقيق حول قيام 
جنود بريطانيني بتعذيب واع����دام جدة عراقية في 
الثانية والس����تني من العمر بعد مداهمة منزلها في 

محافظة البصرة قبل ثالثة أعوام.
وقالت صحيفة »إندبندنت« الصادرة أمس إن تورط 
القوات البريطانية في وفاة وانتهاك صبيحة خضر 
طالب يع����د واحدا من أكثر االتهامات خطورة توجه 
ضد بريطانيا خالل السنوات الست الحتاللها جنوب 
العراق وس����يتم تزويد وزراء احلكومة البريطانية 
بتقارير جنائية لم تنشر من قبل اعدتها شرطة البصرة 
وورد فيها أن جثة صبيحة ألقيت على قارعة طريق 
في نوفمبر 2006 وقد اخترقتها رصاصة في بطنها 

وظهرت جروح على وجهها بسبب بالتعذيب.
وفيما اضافت الصحيفة أن وزارة الدفاع البريطانية 
اكدت أن جنودا بريطانيني اطلقوا النار على صبيحة 
عام 2006 خالل مواجهة مع مسلحني نفت أن تكون 
املرأة العراقية تعرضت للتعذيب أو أعدمت على أيدي 

اجلنود البريطانيني.

تحقيق حول قيام جنود بريطانيين بإعدام ستينية عراقية بعد تعذيبها

إسرائيل تبني حاجزًا على حدود مصر للحفاظ على »يهوديتها«
السلطة تدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس األمن لبحث االعتداءات على القدس

عاجل ملجلس االمن الدولي لبحث 
االوضاع في االراضي الفلسطينية 
وحتدي����دا ما يجري ف����ي مدينة 
القدس. وقال ياسر عبد ربه امني 
س����ر اللجنة التنفيذي����ة ملنظمة 
التحرير الفلسطينية »نحن اللجنة 
التنفيذية ملنظمة التحرير نطلب 
اجتماعا عاجال ملجلس االمن لبحث 
الوضع اخلطير في القدس وسحب 
الهويات وبناء املس����توطنات، ان 
الوضع في املدينة خطير للغاية«. 
واضاف في مؤمتر صحافي بعد 
اجتماع للجنة التنفيذية ملنظمة 
الفلس����طينية ترأس����ه  التحرير 
الفلس����طيني محمود  الرئي����س 
عباس »ان االجتماع يدعو ليبيا 
الى تخصيص القمة العربية )املقرر 
عقدها في م����ارس القادم( لبحث 
قضي����ة انقاذ الق����دس من خطط 

التهويد الشاملة«.

لضم����ان الهوي����ة الدميوقراطية 
واليهودية السرائيل«.

في غضون ذلك، طالبت القيادة 
الفلسطينية أمس بعقد اجتماع 

 وقال نتنياهو في بيان »اتخذت 
الق����رار باغالق حدود اس����رائيل 
اجلنوبي����ة في وجه املتس����للني 
واالرهابيني. هذا قرار استراتيجي 

جزء من حدود اسرائيل مع مصر 
وتركيب معدات مراقبة متقدمة ملنع 
املهاجرين غير الشرعيني  تسلل 

والنشطاء.

� وكاالت: في وقت  عواص����م 
تواصل اسرائيل خنق قطاع غزة، 
نصح وزير الدفاع االسرائيلي ايهود 
باراك حركة »حماس« أمس بدراسة 
خطواتها املقبلة جيدا والعمل على 
القذائف والصواريخ  منع اطالق 

على اسرائيل.
 واضاف باراك في تصريحات 
نقلته����ا االذاع����ة العبرية »على 
)حماس( عدم ذرف دموع التماسيح 
اذا اضطرت اسرائيل الى العمل في 
القطاع«. ووفق االذاعة »ارفق باراك 
دعوته هذه بتهديد مبطن بالقيام 
بعملية عس����كرية في قطاع غزة 
لوقف اطالق القذائف والصواريخ 

على جنوبي اسرائيل«.
 وفي اطار تش����ديد احلصار، 
وافق رئيس الوزراء االسرائيلي 
بنيامني نتنياهو أمس االول على 
خطط القام����ة حاجز على امتداد 

جماعة إسالمية كبرى تنضم إلى طالبان أفغانستان
مقتل 6 من قوات التحالف و2009 األكثر دموية

معقال حلركة طالبان وهما تعدان 
االخطر في البالد. كما قتل جندي 
فرنسي واصيب ضابط في هجوم 
افغانية   � على دورية فرنس����ية 

مشتركة شمال شرق كابول.
ويذكر ان اجليش االميركي الذي 
يشكل اكثر من ثلثي القوات الدولية 
فقد 317 جنديا في افغانستان في 
2009 مقابل 155 في 2008. ليصبح 
العام 2009 األكثر دموية للقوات 
الغربية في احلرب االفغانية منذ 

..2001
من جهة أخرى، نقلت صحيفة 
»نيويورك تاميز« مساء اول من 
امس على موقعها االلكتروني ان 
املعلومات املصورة حول العراق 
وافغانستان التي جمعتها الطائرات 
االميركية من دون طيار خالل العام 
2009 كثيف����ة الى درجة يصعب 
استغاللها، فمشاهدتها املتواصلة 
تتطلب 24 عاما. واضافت الصحيفة 
ان هذه املعلومات اكثر بثالث مرات 
مما كانت عليه العام 2007 ويتوقع 
ان يزداد حجمها خالل 2010 كون 
الطائ����رات م����ن دون طيار باتت 

مزودة بكاميرات عدة.
واوضحت ان محللني يطلعون 
على االشرطة املصورة مباشرة في 
قاعدة النغلي اجلوية في فرجينيا 
ومراكز اخرى تابعة لالستخبارات 
العس����كرية بهدف ارشاد القوات 

االميركية الى مواقع املتمردين.

اميركيني وفرنسي  أمس في معارك 
مع متمردي طالبان، بحس����ب ما 

اعلن احللف االطلسي في بيان.
وأوضح بيان احللف ان ثالثة 
جنود أميركي����ني قتلوا بعد ظهر 
أم����س في »مواجه����ات مع قوات 

االعداء في جنوب افغانستان«.
ولم يحدد احللف الوالية التي 
وقع فيها احل����ادث. لكن واليتي 
هلمند وقندهار اجلنوبيتني تشكالن 

اخلارج، وأسسها في والية كونر 
شرق أفغانستان عالم أفغاني تلقى 
دراسته الش����رعية في باكستان، 
وهو الشيخ جميل الرحمن والذي 
اغتيل في مس����جده أثناء صالة 
اجلماعة بعد س����قوط نظام كابل 
وإعالن سيطرة أحزاب املجاهدين 

على احلكم.
ميدانيا، قتل س����تة جنود من 
قوات التحالف بينهم ثالثة جنود 

عواص����م � وكاالت: انضم����ت 
جماعة »الدعوة الى القرآن والسنة« 
� وهي اكبر جماعة سلفية مقاتلة 
في أفغانستان � إلى حركة طالبان. 
وقال بيان ملتحدث باسم احلركة 
إن اجلماعة انضمت رس����ميا الى 
حركة طالبان و»بايعت« زعيمها 
املال محمد عم����ر، وهذا يعني أن 
أعدادا كبي����رة من املقاتلني الذين 
يس����يطرون تقريبا على واليتي 
كونر ونورستان، شرق أفغانستان، 

سيصبحون حتت إمرتها.
التي  وتنش����ط هذه اجلماعة 
تطلق على نفس����ها اسم »حركة 
طالبان السلفية« في أفغانستان منذ 
فترة احلكم الشيوعي واالحتالل 

السوفييتي السابق.
وانضمام هذا اخلط الى حركة 
طالبان يعتب����ر تغيرا في تفكير 
الطرفني بعد أن كانا على خالف 
فكري دائم، وستستفيد منه طالبان 
في عملياتها العسكرية، نظرا لقوة 
النش����اط العسكري للجماعة في 
واليتي كونر ونورستان ما دفع 
القوات األميركية الى اخالء عدد 
من قواعدها العس����كرية في تلك 
املناطق والتي باتت اآلن في قبضة 

هذه اجلماعة.
وعرفت جماعة الدعوة للقرآن 
والسنة في أفغانستان على نطاق 
واسع منذ سبعينيات القرن املاضي 
كحركة دعوية امتدت سمعتها إلى 

»نيويورك تايمز«: معلومات طائرات التجسس األميركية تحتاج 24 سنة لتحليلها

فلسطينيون يشيعون عنصر اجلهاد االسالمي حسن القطراوي الذي قضى مع اثنني اخرين في غارة اسرائيلية على غزة  )أ.پ(

لندن ـ عاصم علي
طالب قادة عسكريون بريطانيون رئيس أركان اجليش 
ــتيروب باالستقالة  ــر جوك س ــال الس البريطاني املاريش
ــة لقيادة جهود احلرب  ــبب عدم متتعه باخلبرة الكافي بس
ــائر يومية في  ــتان حيث تتكبد بريطانيا خس في أفغانس
ــل الشؤون الدفاعية في صحيفة  األرواح كان آخرها مراس
ــداي ميرور« البريطانية الذي لقي حتفه بانفجار  »ذي صن
ــوط، يتوقع أن يتقاعد  ــتجابة لهذه الضغ امس االول، واس
ــتيروب مبكرا لالفساح في املجال أمام صعود قائد آخر  س
ــورة الى احلكومة  ــة يتولى تقدمي املش ــوات البريطاني للق

البريطانية فيما يتعلق بحرب أفغانستان.

ــمية  بغداد ـ كونا: بعثت احلكومة العراقية بصورة رس
ــأن  ــة للطاقة الذرية بش ــة الدولي ــى الوكال ــارا ال استفس
ــووي ايراني  ــاء مفاعل ن ــات التي وردت عن إنش املعلوم
ــؤول في وزارة  ــدود العراقية. وقال مصدر مس قرب احل
ــان صحافي امس ان الوزارة  ــوم والتكنولوجيا في بي العل
بصفتها اجلهة الفنية الرئيسية التي تعنى باألمور النووية 
ــارا في هذا الصدد الى الوكالة.  ــلت استفس العراقية أرس
وأشار املصدر الى ان العراق سيتخذ املواقف واالجراءات 
ــية الالزمة بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة  الديبلوماس
الذرية لدرء املخاطر واملضاعفات الناجتة عن انشاء منشآت 

ذات طابع نووي بالقرب من حدوده.

ضغوط الستقالة رئيس األركان 
البريطاني لفشله في أفغانستان

العراق يستفسر من »الذرية« عن عزم 
إيران بناء مفاعل نووي قرب حدوده


