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عضوة مبيليشيا بوليفاريا حتمل السالح خالل االحتفال    )أ.ف.پ( شاڤيز يحيي أنصاره أثناء االحتفال بالذكرى الثامنة لفشل االنقالب ضده
امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

وذلك  العلني  باملزاد  يلي  فيما  املو�شوف  العقار  بيع  عن  الكلية  باملحكمة  الكتاب  اإدارة  تعلن 

يوم االربعاء املوافق 2010/4/28م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة 

�شباحًا - وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2009/271 بيوع/2.

املرفوعة من:    عبدالرحمن حمد عبدالرحمن الهطنفل ال�شعيد.

�شـــــــــــــــــد:    حممد حمد عبدالرحمن الهطنفل.   
اأواًل: اأو�صاف العقار:      يقع العقار يف منطقة اجلهراء القدمية قطعة 2 �صارع 9 جادة 2 منزل رقم 10 املو�صوف بالوثيقة رقم 1993/661 

وم�صاحته 611 م2. - العقار عبارة عن ق�صيمة �صكنية تطل على �صارعني زاوية ويحدها جاران من اجلهتني. - العقار عبارة عن �صرداب ودورين 

اأر�صي واأول ون�صف ثاين (�صطح) وحو�ش به ملحق. - ال�صرداب مكون من عدد 2 غرفة + �صالة كبرية. - الدور الأر�صي مكون من �صالة + 

�صالون + عدد 3 غرف + 3 حمامات + مطبخ حت�صريي. - الدور الأول مكون من غرفة ما�صرت + عدد 7 غرف + عدد 4 حمامات + مطبخ 

واحد. - ال�صطح مكون من عدد 2 غرفة + حمام. - امللحق مكون من ديوانية + عدد 2 حمام + غرفة خادمة + مطبخ. - الك�صاء اخلارجي عبارة 

عن حجر جريي لونه اأبي�ش. - تكييف املنزل �صنرتال مركزي (كولك�ش) وال�صرداب يوجد به 3 وحدات. - املنزل به م�صعد كهربائي.

ثانيا: �صروط املزاد:

اأوال ً : يبداأ املزاد بثمن اأ�صا�صي قدره 220000 د.ك »مائتان وع�صرون األف دينار كويتي«. وي�صرتط للم�صاركة يف املزاد �صداد خم�ش 

اأو مبوجب �صيك م�صدق من البنك امل�صحوب عليه اأو مبوجب خطاب �صمان من اأحد البنوك  ذلك الثمن على الأقل اإما نقداً 

ل�صالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�صي عطاوؤه اأن يودع حال انعقاد جل�صة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�صروفات ور�صوم الت�صجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاوؤه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�ش الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة على ذمته يف نف�ش اجلل�صة 

على اأ�صا�ش الثمن الذي كان قد ر�صا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�ش الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�صر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�صة التالية حكم بر�صو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�صة من يقبل ال�صراء مع زيادة الع�صر 

م�صحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�ش اجلل�صة على اأ�صا�ش هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�صة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�صر تعاد املزايدة فوراً على ذمته على 

اأ�صا�ش الثمن الذي كان قد ر�صا به عليه يف اجلل�صة ال�صابقة وليعتد يف هذه اجلل�صة باأي عطاء غري م�صحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم 

املزايد املتخلف مبا ينق�ش من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�صي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�صوم نقل وت�صجيل امللكية وم�صروفات اإجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك واأتعاب 

املحاماة واخلربة وم�صاريف الإعالن والن�صر عن البيع يف ال�صحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�صر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�صرين لإجراءات البيع وعلى م�صئوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�صئولية.

 تا�صعـًا: يقر الرا�صي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�صر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�صمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

2 - حكم ر�صو املزاد قابل لال�صتئناف خالل �صبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3 - تن�ش الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �صاكناً يف العقار بقي فيه كم�صتاأجر بقوة القانون 

ويلتزم الرا�صي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�صاحله باجرة املثل«.

ملحوظة هامة: يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركة يف املزاد على الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�ض ال�سكن 

اخلا�ض عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

الحزب الحاكم يعرض على المعارضة مناصب وزارية

 مفوضية االنتخابات في السودان: 
اسم الرئيس المنتخب سيعلن الثالثاء المقبل

اخلرط����وم � وكاالت: ف����ي 
محاولة لرأب الصدع الذي جنم 
عن اتهامات بتزوير االنتخابات، 
قال حزب املؤمتر الوطني احلاكم 
انه سيدعو  بالس����ودان امس 
جماعات املعارضة لالنضمام 
الى احلكومة اذا فاز باالنتخابات 

العامة.
واضاف غازي صالح الدين 
املسؤول البارز بحزب املؤمتر 
الوطني للصحافيني انه اذا أعلن 
فوز احلزب باالنتخابات فانه 
سيوجه الدعوة جلميع االحزاب 
حتى تلك التي لم تش����ارك في 
الى  االنتخاب����ات لالنضم����ام 
احلكومة المي����ان احلزب بأن 
هذه حلظة حاسمة في تاريخ 

السودان. 
ودخلت االنتخابات الرئاسية 
الت����ي يجريها  والتش����ريعية 
الرابع وهي  الس����ودان يومها 
تهدف الى تطبيق الدميوقراطية 
في الب����الد املنتجة للنفط بعد 
اكث����ر من عقدين م����ن انقالب 
ق����اده اجلي����ش. وتض����ررت 
مصداقي����ة االنتخابات بعد أن 
البارزة  قررت بعض االحزاب 
مقاطعة االنتخابات في مناطق 
عديدة متهمة الرئيس عمر حسن 
البشير وحزب املؤمتر الوطني 
الذي يقوده مبمارسة التزوير 

على نطاق واسع.
وفي س����ياق متص����ل، قال 
مسؤولون عن االنتخابات انهم 
اعادة االنتخابات  يفكرون في 
في ع����دد قليل جدا من الدوائر 
االنتخابي����ة لتصحيح اخطاء 
حدثت ف����ي التصويت بعد ان 
دخلت االنتخابات السودانية 
الت����ي تواجه مش����اكل يومها 

الرابع.
انتخابات  وتعرض����ت أول 

تنافسية رئاسية وتشريعية 
الوالي����ات جترى في  وحلكام 
السودان منذ 24 عاما التهامات 
واسعة النطاق بالتزوير واخطاء 

اجرائية.
وجرت االنتخابات مبوجب 
اتفاق سالم 2005 الذي أنهى أكثر 
من 20 عاما من احلرب االهلية 
بني شمال السودان وجنوبه وكان 
من املفترض ان تساعد في اعادة 
البالد الى مسار الدميوقراطية 
بعد أكثر من 20 عاما من وقوع 
انقالب عسكري في السودان. 
وبعد مقاطعة عدد من االحزاب 
الرئيسية لالنتخابات بسبب 
اتهامات تزوير من املرجح ان 
ترسخ االنتخابات حكم زعيم 
ذلك االنقالب رئيس السودان 
احلالي عمر حسن البشير. الى 
ذلك، قالت مفوضية االنتخابات 
في السودان امس ان اسم الرئيس 
املنتخب سيعلن الثالثاء املقبل 
بعد أربعة ايام من نهاية االقتراع 

في االنتخابات العامة.
وقال نائب رئيس مفوضية 
االنتخابات واملتحدث باسمها 
عبداهلل احمد عبداهلل ان عمليات 
فرز أصوات الناخبني ستبدأ يوم 
اجلمعة وتستمر حتى ال� 20 من 
ابريل اجلاري الذي ستعلن فيه 
النتائج النهائية لالنتخابات في 

جميع املستويات.
واك����د ان املفوضية عاجلت 
معظ����م االخط����اء الفنية التي 
ظهرت في اليوم االول لالقتراع 
وان عمليات التصويت في جميع 
املراكز بالبالد متضي بسالسة 

وأن هناك اقباال متزايدا.
وأشار الى أن املفوضية في 
حالة انعقاد مس����تمر ملراجعة 
األداء واتخاذ االجراءات والتدابير 

الفورية ملعاجلة أي مشاكل.

خالل جلسة استماع لمسؤولين بوزارة الدفاع األميركية في الكونغرس

»الپنتاغون«: إيران تحتاج ما بين 3 و5 سنوات لصنع قنبلة نووية

غزة � أ.ف.پ: بناء على طلب من السلطات املصرية 
وتخوفا من قصف اسرائيلي، افادت مصادر في االمن 
الوطن���ي التابع للحكومة املقال���ة التي تقودها حركة 
حم���اس انه مت اغالق جميع االنف���اق على احلدود مع 
مصر ومت اخالؤها من العمال لبضع س���اعات، وقالت 
املصادر انه »منذ ليل امس االول قام افراد االمن الوطني 
املتواجدون على احلدود بإخالء االنفاق واغالقها مؤقتا 

لعدة ساعات بطلب من السلطات املصرية وايضا تخوفا 
من قصف اس���رائيلي خاصة بعد ان طلبت اس���رائيل 
من مواطنيها اخالء سيناء قبل ان يعاد العمل بها مرة 
اخ���رى أمس«. من جهة ثانية اك���دت احلكومة املقالة 
التابعة حلركة حماس، التي تس���يطر على قطاع غزة 
منذ يوني���و 2007، اعادة فتح معبر رفح للقادمني من 

مصر الى القطاع فقط. 

 »حماس« تغلق األنفاق بين غزة ومصر لساعات

في ذكرى انقالب فاشل أخرجه من السلطة لفترة قصيرة في 2002 

شاڤيز ألنصاره: استعدوا لحمل السالح في أي لحظة 
كراكاس � رويترز: دعا هوغو شاڤيز رئيس ڤنزويال أفراد ميليشيا 
مس���لحة قوامها 35 ألفا للدفاع عن الثورة االش���تراكية والتضحية 
بحياتهم إن لزم األمر في الوقت الذي يواجه اختبارا لش���عبيته في 

انتخابات سبتمبر املقبل.
ولوح املسلحون الشبان بقبضاتهم في الهواء ورفعوا أسلحتهم 
حني دخل شاڤيز س���احة االجتماع احلاشد في كراكاس امس االول 
بعربة جيب مكشوفة إلحياء ذكرى انقالب فاشل أخرجه من السلطة 

لفترة قصيرة عام 2002.
وقال ش���اڤيز وهو يستل سيف سيمون بوليفار بطل االستقالل 
في ڤنزويال من غمده »يجب ان تكونوا مس���تعدين حلمل الس���الح 
في اي حلظة، وان تضحوا بأرواحكم اذا اقتضت الضرورة من أجل 

استقالل أمتنا ومن أجل الثورة االشتراكية«.
واس���تعراض القوة من جانب امليليش���يا التي تنظمها حكومة 
ڤنزويال ويقدر عددها ببضع مئات اآلالف على مس���توى البالد كلها 
يهدف فيما يبدو حلماية حكومة كراكاس التي تتولى الس���لطة منذ 
11 عاما من خطر محاول���ة انقالب جديد او هجوم من اخلارج طبقا 

لرؤية شاڤيز وأنصاره.

معلومات استخباراتية وراء اإليقاف المتزامن لـ 4 مطارات )النجف وبغداد والبصرة والكويت( والتي ذكر أنها لدواٍع أمنية لم يكشف عنها

العراق: إحباط مخطط »قاعدي« لتفجير قبة اإلمام علي بطائرة مختطفة 
بغداد � وكاالت: كاد تنظيم القاعدة ان يكرر سيناريو أحداث 
احلادي عش���ر من س���بتمبر 2001  األميركية في العراق، لكن 
قوات االمن العراقية احبطت امس مخططه الذي كان يستهدف 
تفجي���ر قبة ضريح اإلمام علي بن ابي طالب في مدينة النجف 

بطائرة مختطفة.
ونقلت صحيفة »العالم« العراقية عن مصدر رفيع املستوى 
في جهاز مكافحة اإلرهاب، طلب عدم الكش���ف عن اسمه قوله 
»هناك معلومات اس���تخبارية مؤكدة قادت الى إحباط مخطط 
ملهاجمة مرقد االمام علي بن ابي طالب في النجف بطائرة تقلع 
من مطار النجف، حيث قررت السلطات األمنية على الفور إغالق 

املطار بشكل كامل«.
وأضافت الصحيفة ان هذه املعلومات تفسر السر في إيقاف 
متزامن لنحو 4 مطارات في النجف وبغداد والبصرة والكويت 

لدواع أمنية لم يكشف عنها.
وتابع املصدر »املعلومات االستخبارية اشارت الى أن تنظيم 
القاعدة يقترب بش���كل كبير من تنفيذ عملية نوعية بأسلوب 
جديد في العراق، وعند تعقب هذه املعلومات تبني أن التنظيم 
يخطط لتفجير قبة االمام علي او ساحة بني احلرمني في كربالء 

بطائرة مدنية يتم اختطافها من مطار النجف«.
وكشف املصدر أن »املعلومات االستخبارية أكدت ان مخطط 
القاعدة كان يقضي بأن تقوم مجموعة مزودة بأسلحة خفيفة 
باالستيالء على إحدى الطائرات العراقية فور اقالعها من مطار 
النجف واستبدال قائدها بشخص مدرب يقودها نحو قبة اإلمام 

علي في النجف او ساحة بني احلرمني في كربالء«.
وأوضح »اختي���ار طائرة عراقية من قب���ل القاعدة مرتبط 
بضعف االجراءات االمني���ة املفروضة على الطائرات العراقية 
بعكس الطائرات التي تتبع شركات ودوال اخرى حيث مستويات 

احلماية العالية«.

الطائرات، وكان الس���بب املعلن حدوث مشكلة فنية في شبكة 
الرادار.

وبرغم أن متحدثا باس���م وزارة النقل قال إن االغالق ليس 
له صلة باألمن فإن مصادر أمنية أش���ارت � حسب العالم � إلى 
أن هذا االجراء اتخذ بس���بب امكانية محاولة مجموعة مسلحة 
االس���تيالء على رادار املطار. وبالتزامن مت أيضا اغالق مطاري 
البصرة والنجف، وشهد مطار الكويت اجراءات استثنائية خالل 

األيام املاضية السباب مماثلة.
وكانت حتذيرات اطلقتها جهات أميركية االس���بوع املاضي 
تفترض ان املس���لحني »يبحثون عن هدف كبير« خالل الفترة 
االنتقالية والفراغ االمني احلالي بني احلكومة املنتهية واليتها 

واحلكومة املقبلة.
ونقلت وكالة االخبار العراقية »واع« عن مسؤولني أميركيني 
انهم »يخشون حصول امر مشابه لعملية سامراء حني مت تفجير 
مرقد االمامني العسكريني مطلع عام 2006 مما قد يؤجج النزاع 
الطائفي، لكن االطراف العراقية تؤكد ان اي حادث كبير ليس 
من شأنه تكرار س���يناريو احلرب االهلية ثانية ألن العراقيني 
»فهموا الدرس« رغم ان ذلك ال يعني ان القاعدة س���تتردد في 

اختيار اهداف نوعية حني تتاح لها الفرصة«.
وش���هد االربعاء املاضي اغالق مطار بغداد الدولي مدة ست 
س���اعات بسبب مشكلة فنية في ش���بكة الرادار حسبما ذكرت 
مصادر ف���ي املطار كما مت تأجيل الرح���الت القادمة واملغادرة 

للمطار حتى الساعة الثالثة مساء بالتوقيت احمللي.
ويخدم مطار بغداد الدولي شركة اخلطوط اجلوية العراقية 
اململوكة للدولة واخلطوط اجلوي���ة امللكية االردنية وطيران 
اخلليج وطيران الش���رق االوسط وش���ركات طيران اخرى مع 
رحالت من والى عمان ودمش���ق وبيروت واس���طنبول ومدن 

اخرى باالضافة الى خطوط داخلية.

 وبناء على املعلومات املذكورة شنت قوة تابعة جلهاز مكافحة 
االرهاب حملة اعتقاالت بني صفوف ضباط مطار بغداد الدولي 

في العاصمة يوم االثنني املاضي.
 وقالت مصادر مطلعة ان حملة االعتقاالت التي طالت أيضا 

موظفني في املطار، مرتبطة مبعلومات عن مخطط الختطاف إحدى 
الطائرات، لكن هذه املعلومات لم تكشف نوعية العملية. 

كما كشفت هذه املصادر أن عملية إغالق مطار بغداد ملدة 6 
س���اعات امس كانت أيضا على صلة مبحاولة اختطاف إحدى 

صورة ارشيفية ملرقد االمام على بن ابي طالب بالنجف في العراق                 )أ.ب(

أوباما يبدي إحباطه تجاه السالم  
ويدعو إسرائيل لـ»حظر النووي«

واشنطن � أ.ف.ب: فيما دعا الرئيس األميركي إسرائيل إلى 
االنضمام ملعاهدة حظر االنتش����ار النووي، عبر الرئيس باراك 
أوباما عن ش����عوره باإلحباط بس����بب تعثر جهود السالم في 
الشرق األوسط قائال إن اإلسرائيليني والفلسطينيني رمبا أنهم 
غير جاهزين لتس����وية صراعهما مهما كان حجم الضغط الذي 

متارسه واشنطن. 
وحتدث اوباما إلى الصحافيني بعد أن استضاف قمة لألمن 
النووي، وأوضح أنه ليس لديه أمل يذكر لتقدم سريع باجتاه 
السالم في الشرق األوس����ط وذلك بعد أكثر من عام من توليه 
منصبه وإعالنه أن احالل السالم في املنطقة هو أحد األولويات 

الرئيسية إلدارته.
وحتركات الس����الم التي تقودها الوالي����ات املتحدة متعثرة 
بس����بب نزاع بشأن البناء االس����تيطاني اليهودي في األراضي 
احملتلة أثار توترا في الروابط بني واش����نطن وحليفها الوثيق 

إسرائيل وبسبب انقسامات بني الفلسطينيني.
وقال أوبام����ا »احلقيقة هو أنه في بع����ض الصراعات فإن 
الواليات املتحدة ال ميكنها فرض حلول ما لم تكن أطراف هذه 

الصراعات مستعدة لنبذ األمناط القدمية للعداء«.
واضاف: ان التقدم في قضايا مثل السالم في الشرق األوسط 
وحظر االنتشار النووي ونزع السالح النووي ينبغي أن يقاس 
»ليس باأليام أو األسابيع بل إنه سيستغرق وقتا وسيكون هناك 
توقف في التقدم وستكون هناك إحباطات«. ووعد البيت األبيض 
يوم اجلمعة بأال »يفاجئ أحدا في أي وقت« بتغيير جوهري في 
اس����تراتيجية السالم في الشرق األوسط، وقال إنه لم يتم بعد 
اتخاذ قرار ألن يعرض أوباما احلل الذي يراه للصراع. وأعرب 
أوباما عن أمله بأن تنضم إسرائيل إلى معاهدة حظر االنتشار 
النووي، رافضا التعليق على موضوع الترسانة النووية التي 
لم تقر الدولة العبرية يوما بامتالكها بش����كل علني. وردا على 
سؤال حول هذا املوضوع، خالل املؤمتر الصحافي الذي اختتم 
به قمة األمن النووي في واشنطن امس االول، قال أوباما »فيما 
يتصل بإسرائيل ال أريد التعليق على برنامجهم، لقد شجعنا كل 
الدول على أن تكون أعضاء في معاهدة حظر االنتشار النووي، 

إذن ال تناقض«.
وأضاف »سواء حتدثنا عن إسرائيل أو عن أي دولة أخرى، 
نعتق����د أن االنضمام إلى معاهدة حظر االنتش����ار النووي أمر 
مه����م، ليس هذا موقفا جديدا، كان ذلك رأي احلكومة األميركية 

حتى قبل إدارتي«.

واش����نطن � رويترز: كشف 
مس����ؤولون بارزون في وزارة 
الدف����اع االميركية )الپنتاغون( 
عن امتالك اي����ران لقدرة انتاج 
يوراني����وم مخص����ب بدرج����ة 
عالية، كاف لصنع قنبلة نووية 
واحدة خالل عام واحد تقريبا، 
مرجحني انه����ا حتتاج ما بني 3 
و5 سنوات لصنع سالح نووي 

قابل لالستخدام.
الزمني  ويأتي ذلك االط����ار 
اجلديد الذي طرحه املسؤولون 
أمام الكونغرس في وقت ميارس 
في����ه الرئي����س االميركي باراك 
أوبام����ا ضغوطا عل����ى الصني 
املترددة حلثها على تأييد فرض 
عقوبات إضافي����ة عاجلة على 
طهران وحتاول أجهزة املخابرات 
االميركية االنتهاء من إعداد تقرير 
سري يقيم املدى الذي يتقدم به 

برنامج ايران النووي.
وقال رئيس وكالة مخابرات 
الدفاع االميركية اللفتنانت جنرال 
رونالد بيرج����س ان املعلومات 
املعلن����ة تفيد بأن أجهزة الطرد 
املركزي في منش����أة تخصيب 
اليوراني����وم في نطن����ز بايران 
تنت����ج يوراني����وم منخف����ض 
التخصيب ولم تستغل بعد في 
انتاج يورانيوم عالي التخصيب 
باملستوي املطلوب لصنع اسلحة 

نووية.
وبس����ؤاله كم من الوقت قد 
حتتاجه ايران النتاج يورانيوم 
الكافي  بالقدر  التخصيب  عالي 
لصنع قنبلة نووية واحدة لو 
اخت����ارت القيادة هذا املس����لك 
قال بيرجس أمام جلنة القوات 
املسلحة مبجلس الشيوخ ان »ما 
يتفق عليه اجلميع بشكل عام.. 
رغم أننا م����ا زلنا ال نعلم بدقة 
عدد أجهزة الطرد املركزي التي 
ميكننا رصدها فعليا.. هو اننا 

مسؤولون في وزارة الدفاع األميركية أثناء اإلدالء بإفادتهم حول البرنامج النووي اإليراني أمام اللجنة العسكرية في مجلس الشيوخ أمس     )ا.پ(

نتحدث عن سنة«.
واتفق نائ����ب رئيس هيئة 
االركان املشتركة للجيش االميركي 
اجلن����رال جيمس كارترايت في 
الرأي قائ����ال »لديهم يورانيوم 
منخ����ف����ض التخص�����يب مبا 
يكفي اآلن حتى أنهم لو استمروا 
التصنيع والتخصيب فهذا  في 
يعني انه في عام ستكون لديهم 
الكافية لصن����ع قنبلة  امل����ادة 

واحدة«.
بيد ان كارترايت أش����ار إلى 
»عدة توضيحات« قائال إن تقدير 
العام الواحد يشير إلى طول املدة 
التي قد تستغرقها إيران إلنتاج 
مادة انش����طارية كافية لقنبلة 
التقدير  واحدة واليش����مل هذا 

الوق����ت املطل����وب »لتجميعها 
واختبارها وكل االشياء االخرى 

املتصلة بها«.
وقال: »اخلبرة تقول إن االمر قد 
يستغرق 3 إلى 5 سنوات لتنتقل 
من حي����ازة يورانيوم مخصب 
بدرجة كافية إلى حيازة سالح 
ميكن نقله وقابل لالستخدام.. 
شيء ما ميكن بالفعل أن يخلق 
تفجيرا أو انفجارا ميكن اعتباره 

سالحا نوويا«.
وتخشى القوى الغربية من 
سعي ايران المتالك أسلحة نووية 
حتت س����تار برنامجه����ا املدني 

للطاقة الذرية.
وتقول طهران ان برنامجها هو 

سلمي فقط لتوليد الطاقة.

بدورها قال����ت وكيل وزارة 
الدفاع للشؤون السياسية ميشيل 
فلورنوي أمام نفس اللجنة إن 
الرئيس االميركي أوضح أن »كل 
اخليارات مطروحة« لكبح جماح 

ايران النووي.
وأضافت »نرى أنها مسؤولية 
وزارة الدفاع أن تخطط ملواجهة 
كافة الطوارئ وان تقدم للرئيس 
مجموعة من اخليارات العسكرية 

عند الضرورة«.
لكنها قال����ت ان »اخليارات 
العسكرية ليست لها األفضلية 
وما زلنا نعتقد أن أكثر السبل 
فاعلي����ة في ه����ذه املرحلة هي 
اجلمع بني العمل الديبلوماسي 

والضغوط«.


