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لندن ـ عاصم علي
أثار مش����روع بريطاني القامة نصب تذكاري لتك����رمي طيارين قصفوا مدينة درزدن 
األملانية خ����ال احلرب العاملية الثانية جدال في أملانيا حيث اتهمت صحيفة محلية لندن 
بارتكاب جرمية حرب. كما أدانت عمدة مدينة درزدن هيلما أوروز لصحافيني خال زيارة 
ال����ى لندن النصب، واعتبرت أنه ال يخدم »ثقافة املصاحلة«. وأس����فرت الغارات اجلوية 
البريطانية على درزدن عن مقتل 25 ألف مدني. وتخطط بريطانيا القامة النصب بكلفة 3.5 
مايني جنيه في منطقة غرين بارك قرب قصر باكنغهام في العاصمة البريطانية لتكرمي 

55 أل����ف طيار من احللفاء قصفوا درزدن وغيرها من امل����دن األملانية في احلرب العاملية 
الثانية. ومن املقرر أن تفتتح امللكة اليزابيث الثانية النصب عام 2012. ونفى ناطق باسم 
الس����فارة األملانية في لندن في اتصال مع »األنباء« أن يكون هناك خافا على املس����توى 
الديبلوماس����ي بني أملانيا وبريطانيا. وشدد على أن لندن لها احلرية في تكرمي من تشاء 
من قواتها املسلحة، لكنه قال إن »علينا أال نخفي الفظائع التي ارتكبت حتت السجادة«. 
وكانت صحيفة »نويس����تي ناخرخنت« احمللية في درزدن أحملت الى ارتكاب لندن جرمية 

حرب بقصفها املدينة، الفتة الى أن هذه العملية »لطخة على ضمير البريطانيني«.

نصب تذكاري لطياري الحرب العالمية الثانية يثير غضب األلمان

عقوبات كورية جديدة على ايران.. وخامنئي: سنلتف عليها وسنحبطها

طهران ترد على اجتماع وزراء »التعاون«: الجزر الثالث »إيرانية إلى األبد«
طهران- وكاالت: ردا علي دعوة مجلس التعاون اخلليجي الذي اجتمع 
في السعودية الثاثاء املاضي ايران الى ايجاد حل للجزر اإلماراتية الثاث 
التي حتتلها، قال الناطق باسم اخلارجية االيرانية رامني مهمانبرست 

امس ان اجلزر الثاث في اخلليج هي »إيرانية الى األبد«.
ونسبت وكالة »فارس« اإليرانية شبه الرسمية إلى املتحدث قوله »ان 
تعمد تكرار طرح املواقف من قبل األطراف األخرى لن يساعد على رفع 
االشكاالت وترتيب األوضاع اإلدارية في جزيرة أبو موسى«، وجزيرة 

طنب الكبرى وطنب الصغرى.
وقال معلقا على ق����رار دول مجلس التعاون اخلليجي فيما يتعلق 
باجلزر االماراتية الثاث ان ه����ذه اجلزر »إيرانية الى األبد وان تكرار 
اطاق التصريحات ال أساس له كما ان التحدث مبثل هذه األمور يعتبر 

تدخا في الش����أن الداخلي اإليراني مبا تس����توجب االدانة«. وأضاف 
مهمانبرس����ت »ان االصرار على قلب األوضاع بهذا الش����كل يؤدي الى 
تشويش األذهان لدى الرأي العام وحتييده عن القضايا املهمة في املنطقة 
والعالم اإلسامي ومنها اجلرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني«. الى 
ذلك، قال املرش����د األعلى للجمهورية اإلسامية في ايران علي خامنئي 
ان الشعب واملسؤولني س����يلتفون على العقوبات التي فرضها الغرب 
على باده و»سيحبطونها«. ونسبت وكالة »مهر« لألنباء شبه الرسمية 
الى خامنئي قوله »ان الش����عب واملسؤولني س����يلتفون من دون شك 
على هذا احلظر وس����يحبطون احلظر كما حصل خال العقود الثاثة 
املاضية وس����يواصلون طريق العمل والتق����دم واالزدهار«. ودعا الى 
»ضرورة اس����تحداث اقتصاد مقاوم حقيقي الذي ميثل اإلبداع مبعناه 

الواقعي«. وقال »ان الهدف الرئيسي لقوى الهيمنة من فرض العقوبات 
هو إعادة ايران الى سلطتهم الشيطانية كما كانت قبل انتصار الثورة 
اإلس����امية«. وأردف خامنئي »ان أعداء الش����عب يحاولون من خال 
الضغوط االقتصادية إش����اعة حالة التذمر بني اجلماهير لدفعهم على 
االعتقاد بأن معاناتهم ناجمة من سياسة احلكومة وبالتالي قطع االرتباط 

بني اجلماهير واحلكومة«.
من جانبها، أعلنت كوريا اجلنوبية امس األول عن حزمة من العقوبات 
ضد ايران للمشاركة في حملة بقيادة الواليات املتحدة ملعاقبة طهران 
جراء برنامجها النووي وقالت انها س����تعاقب بنك إيراني كبير وتضع 

كل التبادالت املالية مع ايران حتت مراقبة احلكومة.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية الكورية اجلنوبية كيم يوجن 

س����ون في نبأ أوردته وكالة يونهاب الكوري����ة اجلنوبية إن احلكومة 
س����تفرض عقوبات ثقيلة على فرع بنك ملت اإليراني في سيئول الذي 
اتهمته بتيسير مئات املايني من الدوالرات في تبادالت لألسلحة النووية 

والصواريخ ومؤسسات الدفاع.
ولم يقدم كيم تفاصيل في هذا الشأن إال أن بعض املصادر قالت انه 

من املرجح أن يواجه البنك جتميدا ملدة شهرين.
وأضاف كيم بقوله: ان كوريا اجلنوبية ستدرج 102 مؤسسة إيرانية 
و24 فردا في القائمة السوداء لفرض عقوبات مالية قاسية ضدهم، مع 
تعزيز تفتيش الشحنات املعنية بإيران وإدراج املؤسسات واألفراد الذين 
مت إدراجهم في القائمة السوداء في قائمة حظر السفر، ووضع القيود 

على االستثمار في صناعات الغاز وتكرير البترول في إيران.

منع رجال الدين المرشحين من إلقاء الخطب في المساجد

إسرائيل تغلق الضفة بمناسبة رأس السنة اليهودية

البحرين تعلن إجراء االنتخابات
 في موعدها رغم الحمالت األمنية

املنام���ة � وكاالت: أعلن وزير العدل والش���ؤون 
اإلسامية البحريني ورئيس اللجنة العليا املشرفة 
على االنتخابات التشريعية والبلدية الشيخ خالد بن 
علي آل خليفة أمس األول ان االنتخابات التشريعية 
والبلدية في البحرين ستتم في موعدها في 23 أكتوبر 
املقبل رغم احلمات األمنية التي شنت إلحباط مخطط 

لانقاب.
وق���ال الوزير في مؤمتر صحافي عقده وعدد من 
أعضاء اللجنة العليا املشرفة على االنتخابات »يجب عدم 
خلط األوراق بني العملية االنتخابية وامن املواطنني، 
ال ميكن ان يتم تأجيل حماية الناس، االنتخابات هي 

إحدى اآلليات للحفاظ على أمن الناس والباد«.
وبعد ان أكد ان االنتخابات ستكون مفتوحة ملراقبة 
منظمات املجتمع املدني احمللية، استبعد الوزير أي 
مراقبة دولية، مؤكدا »ان البحرين دولة ذات سيادة 
ولديها سلطة مستقلة« مستدركا »لكن منظمات املجتمع 
املدني في البحرين ستكون حاضرة أسوة مبا جرى 

في انتخابات العام 2006«.
وقال الوزير ردا على س���ؤال، ان املرش���حني من 
رج���ال الدين الذين يقومون باخلطابة في املس���اجد 
»لن يس���مح لهم باخلطابة أثناء احلملة االنتخابية 
توخيا لعدم اس���تغال املنبر واعطاء املرشح ميزة 

على منافسيه«.
وأوضح قائا »كل من يتقدم لترشيح نفسه من 
رجال الدين سيحرم من اخلطابة على املنابر اذا كان 
خطيبا منذ حلظة قبول ترشيحه وحتى إعان نتائج 

االنتخابات«.
واضاف ان أعضاء مجلس النواب من اخلطباء لن 
يتم وقفهم عن اخلطابة مشددا على انه »ال تعارض 
بني عضوية مجلس الن���واب وبني الوعظ األخاقي 

والديني«.
لكنه اس���تدرك بالقول »لكن من الناحية االخرى 
لن نس���مح باستغال املنبر الديني سياسيا، لن يتم 
التهاون مع اي خطيب يخالف الدس���تور والقانون 

والشريعة اإلسامية نفسها«.
وش���دد الوزير على ان كل الضمانات النتخابات 
نزيهة متوافرة مشيرا خصوصا الى انتقادات تطرحها 
جماعات معارضة حول »عناوين وهمية« و»املراكز 
العامة« للتصويت. وقال الوزير ان »املشككني دائما 
يستخدمون صيغة »سمعنا« أو »قيل لنا«، هذا أمر 
ال يستقيم، لكن اذا كانت هناك نية حقيقية لتخريب 
االنتخابات فهذا أمر آخر، علينا ان نهتم بثقافة الرأي 
العام وكيفية مخاطبته، بودي كمواطن ان اسمع من 
املرشح ماذا س���يفعل خال السنوات األربع القادمة 

وليس احلديث عما جرى امس وقبله«.
ومن جهته، قال عضو اللجنة العليا املشرفة على 

االنتخابات احملامي العام األول عبدالرحمن السيد ان 
»العناوين الوهمية تشكل جرمية حددها القانون وفي 
ح���ال وقوعها ميكن ان تقوم النيابة العامة بتحريك 
الدعوى ضد مرتكبيها فورا« مضيفا »ميكن ألي شخص 
ان يتقدم بش���كوى في هذا الش���أن وفي حال ثبوت 

املخالفات فلن نتردد في تقدمي املخالف للمحاكمة«.
واالنتخابات النيابية والبلدية التي ستجري في 
23 أكتوبر هي الثالثة منذ ع���ودة احلياة البرملانية 

للبحرين في عام 2002 بعد توقف دام 27 عاما.
وأعلن���ت جميع القوى السياس���ية في البحرين 
عزمها املش���اركة في هذه االنتخابات ما عدا جمعية 
العمل اإلسامي التي أعلنت قبل نحو 10 أيام مقاطعتها 
لهذه االنتخابات بعد ان شاركت في انتخابات العام 
2006، وأيضا حركة احلريات والدميوقراطية )حق( 

التي قاطعت انتخابات العام 2006.

التحقيق مع المعتقلين

قضائيا، كش���ف احملامي العام األول في البحرين 
عبدالرحم���ن الس���يد أن النيابة العامة قد باش���رت 
التحقيقات املوسعة في قضية اجلماعة اإلرهابية املنظمة 

وأن بعض املتهمني اعترفوا مبا نسب إليهم.
وأض���اف أن املتهم���ني مازالوا محبوس���ني على 
ذم���ة التحقيق وأنه مت عرضه���م جميعا على الطب 

الشرعي.
وذكر أن النائب العام ش���كل فريقا للتحقيق مع 
املتهمني الذين وجه���ت إليهم النيابة العامة 12 تهمة 
بحس���ب دور كل منهم طبقا لقانون حماية املجتمع 
من األعمال اإلرهابية وقانون العقوبات وقانون حظر 

ومكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب.
وتضمنت االتهامات إنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة 
منظمة على خاف القان���ون بغرض تعطيل أحكام 
الدستور والقوانني وإنش���اء منظمة ترمي إلى قلب 
نظام احلكم واالشتراك بطريق التحريض واالتفاق 
على القيام عمدا بأعمال التخريب وجمع أموال لصالح 

منظمة متارس نشاطا إرهابيا وغيرها.
وأكد احملامي العام األول على أن جميع الضمانات 
القانونية املتعلقة بحقوق املتهمني في مرحلة التحقيق 
ق���د متت مراعاتها وان جميع الته���م تتعلق بجرائم 
إرهابية واس���تعمال القوة والوسائل غير املشروعة 

والتحريض عليها.
وش���دد على أن القضاء سيأخذ مجراه في ضوء 
احترام الدستور والقانون مع احلفاظ على مبادئ حقوق 
اإلنسان كما أقرتها املواثيق الدولية التي تعتبر جزءا 
ال يتجزأ من تشريع مملكة البحرين. وكانت البحرين 
أعلنت اعتقال عش���رات املعارضني الشيعة لصات 

تربطهم بشبكة سرية تسعى لإلطاحة بالنظام.

السلطة الفلسطينية تعتقل 
قاتلي المستوطنين األربعة

رام اهلل � أ.ف.پ: اعل��ن مس��ؤول امن��ي 
فلسطيني أول من أمس ل� »فرانس برس« اعتقال 
خليتني تابعتني حلركة حماس نفذتا هجومني 
اس��فرا عن مقتل 4 مس��توطنني اسرائيليني 
وجرح 2 في الضفة الغربية في 31 اغس��طس 

واالول من سبتمبر.
وقال املسؤول الذي فضل عدم الكشف عن 
اسمه ان املعتقلني الذين لم يحدد عددهم متهمون 
بتنظيم وتنفيذ الهجومني اللذين نفذ احدهما 

في اخلليل والثاني بالقرب من رام اهلل.
واعلنت حماس مسؤوليتها عن الهجومني 
عشية استئناف مفاوضات السالم في واشنطن 
في الثاني من س��بتمبر واللذين سببا حرجا 
للسلطة الفلسطينية التي اعتبرت انهما يسيئان 

الى املصلحة الوطنية.
واعتقلت اجهزة االمن الفلسطينية منذ ذلك 
احلني عشرات الفلسطينيني في املناطق التي 

تنتشر فيها.
واكدت حماس ان 150 الى 550 من انصارها 
واقربائهم اعتقلوا، لكن الس��لطة الفلسطينية 

اعتبرت هذه االرقام مبالغا فيها.
واكد رئيس الس��لطة الفلسطينية محمود 
عباس ان اجهزة االمن الفلسطينية متكنت من 
تتبع مصدر الس��يارة التي استخدمت لتنفيذ 

هجوم اخلليل، ورحبت اسرائيل بتعاون السلطة 
الذي اعتبرته حماس ضربة ل� »املقاومة«.

من جهة اخرى، اعلن اجليش االس��رائيلي 
فرض اغالق ت��ام على الضفة الغربية اعتبارا 
من منتصف ليل امس االول وحتى منتصف 
ليل السبت مبناسبة االحتفاالت برأس السنة 

اليهودية.
وجاء في بيان للجيش ان »االغالق يبدأ عند 
الس��اعة 23.59 من ليل الثالثاء ويبقى ساري 
املفعول حتى الساعة 23.59 من ليل السبت«.

واشار البيان الى ان »االشخاص الذين هم 
بحاج��ة لعناية طبية سيس��مح لهم بالدخول 
الى اسرائيل« مزودين باذن دخول. اما مرور 
املساعدات االنس��انية واعضاء املنظمات غير 
احلكومية والصحافيني فيجب ان يتم بالتنسيق 
مع اجليش ال��ذي اعلن من جه��ة اخرى عن 
»ترتيبات خاصة« ملرور االش��خاص مبناسبة 

عيد الفطر.
وبدأت السنة اليهودية مساء امس وتستمر 
اخلميس واجلمعة مع االشارة الى ان يوم السبت 

هو يوم العطلة االسبوعية في اسرائيل.
وتغلق اسرائيل باستمرار نقاط العبور مع 
الضفة الغربية خالل االعياد الرئيسية خشية 

وقوع اعتداءات.

عراقيون يعاينون موقع تفجير قنبلتني في وسط بغداد أمس          )أ.ف.پ(

عبد المهدي: سأشكل حكومة شراكة عراقية حقيقية
إي���اف: فيما اعتبر   � بغداد 
عرضا مبكرا لبرنامجه احلكومي 
أكد نائب الرئيس العراقي عادل 
عبد املهدي أنه سيقوم في حال 
تكليفه رسميا بتشكيل الوزارة 
اجلديدة بتشكيل حكومة شراكة 
حقيقية ويعمل ضمن التحالف 
ائتاف���ي األكراد  الوطني م���ع 
والعراقية، لتكون قادرة على إعادة 
البنية التحتية املدمرة في الباد 
وحتقيق األمن وتوفير اخلدمات 
األساسية وإعادة عاقات العراق 
العربية واإلسامية والدولية الى 

طبيعتها.
وق���ال عبدامله���دي مرش���ح 
االئتاف الوطني العراقي بزعامة 
عم���ار احلكيم ملنصب رئاس���ة 
احلكومة اجلدي���دة، في مؤمتر 
صحاف���ي في بغ���داد أمس، إنه 
سيسعى وائتافه الى بناء حكومة 
ناجحة على أسس من الشراكة 
احلقيقي���ة وتكون ق���ادرة على 
توفير األمن واخلدمات وإعادة 
بناء البنية التحتية املدمرة وفي 
مقدمتها قطاعات الكهرباء واملياه 
والوقود واملواصات واالتصاالت 

واملجاري واملنازل. 
وأشار الى انه سيعمل أيضا 
على ان توف���ر احلكومة العمل 
والس���كن والتعلي���م والصحة 
وجت���ذب  الفق���ر  وحت���ارب 
االس���تثمارات وتعيد احليوية 
النفطي���ة والغازية  للقطاعات 
والزراعية والصناعية واخلدمية، 
وشدد على انه سيعمل من اجل 
إعادة عاق���ات العراق بالعاملني 
العربي واإلس���امي وباملجتمع 
الدولي وإنه���اء مخلفات النظام 

السابق.
وج���اء املؤمت���ر الصحافي 
لعبدامله���دي في وق���ت جتمع 
العش���رات من ممثلي املنظمات 
املدنية والشخصيات السياسية 
واالجتماعية في حدائق مجلس 
النواب رافعني شعارات تطالب 
باحت���رام الدس���تور العراق���ي 
واإلسراع في تشكيل احلكومة 
وحل مشاكل الباد وتوفير األمن 
وتقدمي اخلدمات إلى املواطنني.

وأضاف عبد املهدي القيادي 

ش���ركائه في احلكومة من اجل 
التدقيق واملراجعة، لكنه أشار إلى 
انه إذا فقد التأييد او إذا حتول 
ترش���يحه الى عقبة فسيعتذر 

ويتخلى عن ترشيحه. 
وأض���اف انه ف���ي الظروف 
احلالية التي متر بها الباد فإن 
جميع اخلي���ارات مفتوحة إزاء 
تشكيل احلكومة اجلديدة وقال 
انه ليس بالضرورة ان يكون من 
قبل التحالف الوطني، مش���يرا 
ال���ى مباحثات جتري حاليا بني 
ائتافي دولة القانون والوطني 
العراقي وكذلك بني دولة القانون 
والعراقية وبني الوطني والتحالف 

الكردستاني والعراقية.
ونفى عب���د املهدي ان يكون 
ترش���يحه لرئاسة احلكومة قد 
ج���اء بتأثير إقليم���ي من دول 
خارجية وق���ال »علينا أوال ان 
نحصل عل���ى تأييد وطني وإذا 
الدول���ي والوطني  التأييد  كان 
مستحصا فهذا شيء جيد لكني 
لم اسمع بهذه األنباء وهي ليست 
صحيحة امنا سمعت من خال 
اإلعام عن ردود فعل ايجابية من 
بعض القوى السياسية العراقية 

وهذا ما اعتز به«.

ف���ي املجلس األعلى اإلس���امي 
أن حصوله عل���ى تأييد القوى 
السياسية وصناع القرار السياسي 
في الباد لترشيحه ملنصب رئاسة 
احلكومة يتطلب مواصلة اجلهود 

لإلسراع في تشكيلها. 
وأش���ار بهذا الصدد إلى انه 
العراقية  القائمة  سيتعاون مع 
بزعامة إي���اد عاوي والتحالف 

الكردس���تاني بقي���ادة احلزبني 
القوائم  الى  الرئيس���ني إضافة 
األخرى كالتوافق ووحدة العراق 
وغيرهما من القوائم املس���تقلة 
من اجل ضمان هذه الشراكة في 

السلطة. 
وأشار الى انه إذا مت تشكيل 
احلكومة من قبل التحالف الوطني 
ف���ان األمر  املثال  على س���بيل 

سيتطلب بعد ذلك معرفة ردة فعل 
القائمة العراقية التي تصر على 
حقها الدستوري بتشكيل احلكومة 
كونها الفائ���زة في االنتخابات، 
موضحا باملقابل انه اذا تشكلت 
احلكومة من قبل دولة القانون 
والعراقية فستظهر ايضا ردود 
الباقني، ووعد بعرض  فعل من 
جميع ما يقوم به من مهمات على 

املوصل � أ.ف.پ � أ.ش.أ: اعلنت الشرطة العراقية 
امس مقتل مقدم برنامج ديني يعمل لصالح فضائية 
»املوصلي��ة« على يد مس��لحني مجهولني في مدينة 

املوصل كبرى مدن محافظة نينوى.
واوضح مصدر في الشرطة ان »مسلحني مجهولني 
اطلقوا النار على الصحافي صفاء اخلياط امام منزله 
وسط مدينة املوصل لدى مغادرته الى عمله، والذوا 
بالف��رار«، واضاف ان »اخلياط ف��ارق احلياة على 
الفور«. الى ذلك، أعلن مصدر أمني عراقي عن اعتقال 
أخطر »قادة ما يعرف بتنظيم السيافة جنوبي بغداد«، 
معربا عن مخاوف من احتمال حتالف تنظيم القاعدة 
مع تنظيم السيافة في جنوب العراق للقيام »بأعمال 

إرهابية«.
وقال سجاد شرهان األسدي رئيس جلنة األمن 

في مجلس محافظة ذي قار إنه بعد ظهور الس��يافة 
في احملافظة مت االتصال باألجهزة األمنية ملراقبة هذه 
الظاهرة، مشيرا إلى أنهم مجموعة صغيرة � وليسوا 
تنظيما � تطلق على نفس��ها اس��م سيوف احلق أو 

مجموعة األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
وأضاف أن هذه الظاهرة بدت جلية في أوس��اط 
الشباب العراقي وعلى األخص في »ذي قار«، حيث 
نصب��ت هذه املجموعة نفس��ها في منصب »اجلهة 
املقوم��ة للحاالت املنحرفة«، في خطوة تتناقض مع 

القانون والشرع.
وأكد املسؤول العراقي أن التحقيق اليزال جاريا 
مع 23 ش��خصا م��ن املنتمني للتنظيم، مش��يرا أن 
منهم من تنطبق عليه أحكام املادة الرابعة من قانون 

مكافحة اإلرهاب.

مقتل مقدم برنامج ديني تبثه فضائية »الموصلية«

اتهم دمشق بعدم التعاون وطلب السماح بتفتيش مواقعها العسكرية

تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن سورية 
دليل على تسييس عملها

          واشنطن ـ أحمد عبداهلل
اس����تقطب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ايران اهتمام 
اجه����زة االعام الدولية، وحظي ببي����ان من البيت االبيض الذي وصف 
التقرير بان����ه »يبعث على القلق«. وال يبدو املنطق وراء اصدار تقرير 
بهذه احلدة من الوكال����ة واضحا حتى اآلن، ذلك ان قراءة التقرير بتأن 
تكش����ف عن جتاهل الوكالة لنقاط كان يجب ان تدرج في تقريرها مثل 
االتفاق املبدئي الذي توصلت اليه تركيا والبرازيل مع طهران بشأن تبادل 
الوقود النووي منخفض التخصيب بالوقود املخصب بنسبة 20% وذلك 

على الرغم من ان املفاوضات حول صيغة اخرى لاتفاق تدور اآلن بشكل نشط.
وترك التقرير لدى عدد من املراقبني انطباعا بانه كان »مسيسا اكثر مما ينبغي«، 
فقد وصف جيفري لويس الباحث النووي االميركي ورئيس مبادرة منع االنتش����ار 
النووي االميركية التقرير في تصريح ل� »األنباء« بانه قابل للتفس����ير على اساس 
سياسي وان »من املمكن انتقاده من هذه الزاوية«. اال ان لويس قدم ل� »األنباء« نسخة 
من تقرير الوكالة بشأن سورية وهو تقرير يوضح ان االمور تغيرت حقا في ڤيينا 
بعد رحيل الدكتور محمد البرادعي وتبدل االستراتيجية االميركية من املواجهة مع 

اعضاء الوكالة الى بناء حتالف دولي واسع يضم اولئك االعضاء.
وبدأ تقرير الوكالة بشأن سورية باحلديث عن قيام سورية بشراء كميات كبيرة 
من البارايت او س����لفات الباريوم. والبارايت طبقا لتعريف البروفيسور لويس هو 
معدن يوجد مختلطا بالصخور ويس����تخدم كعازل من املواد املشعة. اال ان البارايت 
يستخدم ايضا في اشياء كثيرة اخرى مثل صناعة دهانات اجلدران اخلاصة واالطارات 
والزجاج وفي حفارات التنقيب عن النفط، ومن الصحيح ان البارايت يستخدم في 
صوره النقية وباعتباره قادرا على امتصاص اش����عة جاما في املفاعات النووية اال 
ان ذلك يعد واحدا فقط من مجاالت اس����تخدامه وهو مجال يتطلب بارايت نقيا، ولم 

تطلب سورية من االسواق العاملية بارايت نقيا طبقا لتأكيدات الباحث االميركي.

واشار التقرير الى ان عينات التربة التي اخذت من موقع دير الزور الذي قصفته 
اسرائيل برهنت على وجود جزيئات من اليورانيوم اخلام لم تبلغ سورية الوكالة 
بوجودها على اراضيها وقالت ان س����ورية لم تتعاون في مناقش����ة املعلومات التي 
قدمت للوكالة بشأن موقع دير الزور وصور االقمار الصناعية للموقع، لكن الوكالة 
ل����م تنطق بحرف عن تدمير املوقع وعن س����ماح دمش����ق للمراقبني بفحص املوقع 
بعد قصفه أهم مصادر تلك املعلومات والصور التي تس����تند اليها الوكالة في طلب 

»التفاوض حول احملتوى« مع السلطات السورية حسب قول التقرير.
وواقع االمر ان التقرير قال ان سورية ابلغت الوكالة »ان الطبيعة العسكرية للموقع 
الذي ال يتضمن انش����طة نووية حتول دون وضعه ضمن املواقع التي ينبغي على 
سورية فتحها امام الوكالة طبقا التفاقية الضمانات املرفقة باتفاقية حظر االنتشار«. 
واضاف التقرير ان الوكالة اوضحت لسورية ان اتفاقية الضمانات ال حتتوي على اي 
قيود حتول دون حصول الوكالة على املعلومات املتعلقة باي مواقع ملجرد انها مواقع 
عسكرية«. اي ان على سورية ان تبلغ الوكالة مبا يحدث في مواقعها العسكرية من 
اعداد الطائرات وقط����ع املدفعية وبطاريات الصواريخ املضادة للطائرات والدبابات 

اذا ما طلبت الوكالة اي معلومات وذلك تطبيقا التفاقية الضمانات.
ثم يتناول التقرير موقع التجارب املشعة السوري الذي تسميه »اك.ان.اس.آر« 
او املفاعل الرمزي ملصادر النيوترون، ويوضح ان السلطات السورية ابلغت الوكالة 
بكل ما يتعلق من انش����طة في املواقع بشأن جتارب املعاجلة باالشعاع وانها قدمت 
للوكالة في 30 يونيو وان الوكالة بعثت بخطاب الى س����ورية تطلب معلومات عن 

بعض االمور غير املتسقة في التقارير السورية التي تسلمتها.
بع����د ذلك يصدر التقرير حكمه بان س����ورية لم تكن متعاون����ة مع الوكالة وان 
عليها ان توقع ملحق البروتوكول االضافي للضمانات وان تس����مح بتفتيش موقع 
دير الزور مرة اخرى وان تستجيب لتفتيش مواقعها دون عائق مبا في ذلك املواقع 

العسكرية.
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