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طهران ـ رويترز: قال وزير اخلارجية 
اإليرانيـــة منوچهر متكـــي امس إن إيران 
مستعدة إلجراء محادثات مع القوى العاملية 
الست بشـــأن برنامجها النووي »بنهاية 

أكتوبر اجلاري أو أوائل نوفمبر املقبل«.
وأضاف متكي في مؤمتر صحافي »نعتقد 
أن نهاية أكتوبر أو أوائل نوفمبر سيكون 

موعدا مناسبا للمحادثات بني ممثلي إيران 
والدول اخلمس زائد واحد«.

ولم يذكر أي تفاصيل عن مكان إجراء 
احملادثات. ويقول مسؤولون غربيون إنها 

قد جترى في ڤيينا أو جنيڤ.
إيران والدول اخلمس  واحملادثات بني 
دائمة العضوية مبجلس األمن وهي الواليات 

املتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصني 
إضافة إلى أملانيا تهـــدف إلى التعامل مع 
املخاوف إزاء برنامـــج طهران لتخصيب 

اليورانيوم.
وتوقفت احملادثات في أكتوبر من العام 
املاضي مما أدى إلى تشديد العقوبات الدولية 

على إيران.

إيران تبدي استعدادها لمحادثات نووية قريبًا

)رويترز(.. والزعيم الكوري ينظر إلى ولده وهو جالس في الصفوف األولى للمسرح القومي
كيم يونغ اون جنل الزعيم الكوري الشمالي متطلعا إلى والده خالل زيارته املسرح 

القومي في العاصمة 

د.محمد بديع املرشد العام جلماعة اإلخوان املسلمني

اياد عالوي نوري املالكي

المالكي يتوقع إعالن الحكومة األسبوع المقبل: لنعُف عمن أخطأ
عواصمـ  وكاالت: يبدو أن الدخان األبيض سيبدأ 
بالتصاعد من مدخنة األزمـــة احلكومية العراقية 
املستفحلة منذ 7 أشهر، اذا صدق توقع رئيس الوزراء 
العراقي املنتهية واليته نوري املالكي بإمكانية إعالن 

تشكيلة احلكومة العراقية األسبوع املقبل.
ونفى املالكي في مقابلة مع صحيفة كريستيان 
ساينس مونيتور االلكترونية ما قيل حول إمكانية 
تولي رئيس الوزراء األســـبق اياد عالوي منصب 

رئاسة اجلمهورية.
وقال ان املسألة محســـومة وأن الرئيس جالل 
الطالباني سيبقى في منصبه، فيما سيمنح عالوي 
فرصة شـــغل رئاســـة جهاز جديد يدعى املجلس 
الوطني للدراسات اإلستراتيجية إضافة إلى رئاسة 

البرملان.
وأشـــار املالكي إلى أن جميع القوى السياسية 
رفضت مقترحا طرحه نائـــب الرئيس جو بايدن 
بتعيني الطالباني ســـفيرا فخريـــا للعراق، مقابل 
منح رئاسة اجلمهورية لعالوي، ورئاسة احلكومة 

للمالكي.
ونفى املالكي أن يكون وعد التيار الصدري مناصب 
أمنية حساسة مقابل دعمه، مشيرا إلى أنهم سيمنحون 

وزارات تناسب قوة كتلتهم في البرملان.
في مكان آخر، دعا املالكي إلى فتح صفحة جديدة 
وعودة الذين »ذهبوا بعيدا في أخطائهم والعفو« 
عنهم في إشارة الى هيئات من ضمنهم البعثيون 

على ما يبدو.

وقال أمام وجهاء ومســـؤولني حضروا املؤمتر 
الثاني لعشائر العراق »ينبغي ان يكون شعارنا فتح 
صفحة جديدة مع كل الذين ذهبوا بعيدا وأخطأوا، ال 
اقصد الذين تلطخت أيديهم بالدماء، امنا الذين كانوا 

يعارضون العملية السياسية وارتكبوا أخطاء«.
كما دعا املالكي الى »العفو وفتح صفحة جديدة 
الن البلـــد ال ميكن ان يبنى على أســـاس األحقاد 

والكراهية«.
واضاف ان »املصاحلة الوطنية يجب ان تتسع 
لتســـتوعب هؤالء حتى يتحقق اجلانب اآلخر من 
املصاحلة الوطنية. بإمكاننا القول ان ما حدث قد 
حدث ومن أخطأ أخطأ لكن باب العودة الى الوطن 
مفتوح على أســـاس عدم السماح لتسلل اإلرهاب 

مرة اخرى والطائفية«.
من جهـــة اخرى، اعتبر املالكـــي ان »العراق ال 
يزال في الدائرة احلمراء ويتعرض ألخطار كثيرة 
والبعض من أبنائه يريد ان يتعامل بال مسؤولية 

او حرص او وعي«.
ودعا الى »حكومة شـــراكة حقيقية تستند الى 
الدستور وإذا ما وجدنا في الدستور عيبا علينا ان 
نتجه إلصالحه عبر الدســـتور ايضا نريد تشكيل 
حكومة على أســـاس املصلحة الوطنية أوال لكنها 

حتقق مبدأ الشراكة وعدم التهميش واإللغاء«.
وأوضح في هذا الســـياق، »ندعو اجلميع الى 
اجللوس على طاولة املفاوضات املباشرة هنا داخل 
العراق والتحاور. من الطبيعي ان نختلف في كيفية 

بنـــاء الدولة لكن يجب ان نتفـــق الن هذا البلد ال 
يقوده فريـــق دون آخر وال قومية دون اخرى وال 

حزب دون آخر«.
وتابع انه »البد ان نعتمـــد املصاحلة الوطنية 
وهي ليســـت تراضيا بني متخاصمني ونعني بها 
االلتزام بالدولة وتقدمي الصالح الوطني أوال فالعملية 
السياسية تســـتند الى الدستور ليس الى رغبات 

وأهواء«.
وغمز من قناة االستقواء بدول اجلوار والعالم 
داعيا الـــى »عالقات طيبة مع دول اجلوار والعالم 
لكن العالقات الطيبة القائمة على أساس املصالح 
املشتركة شيء وعملية االستقواء بها على الشريك 

اآلخر شيء آخر«.
وقال »يعز علينا ان يصل التدخل الى حد ترسيم 
خطوط تشـــكيل احلكومة او الى حد اإلمالءات او 

الفرض على هذا الفريق او ذاك«.
وختـــم داعيا الى ضرورة ان »جنلس مبختلف 
انتماءاتنا ونتحاور لنصل الى نقطة االلتقاء ولن 
نصل إال على أســـاس االستعداد للتعاطي مبرونة 

وواقعية ومنح اآلخر حق الشراكة في الوطن«.
من جانبه، أكد مسؤول كردي لوكالة أسوشيتد 
برس أن تشكيل احلكومة العراقية بات قريبا وأنه 
مت التوصل إلى اتفاق ليمنح األكراد مبوجبه دعمهم 
للمالكي. وأشار الى أن املالكي وافق على جميع املطالب 
الكرديـــة. وكان املالكي قال في مقابلة لقناة احلرة 

اجلمعة إن املطالب الكردية ليست تعجيزية.

نفى ما تردد حول إمكانية تولي عالوي رئاسة الجمهورية

استمرار هروب مسؤولي البيت األبيض وغيتس على الطريق

سلفا كير يطالب بقوات فاصلة بين شمال وجنوب السودان

عواصــــمـ  وكاالت: ذكــــرت صحيفــــة تليغراف 
البريطانية أمس أن استقالة مستشار االمن القومي 
األميركي جيمس جونز التي تأتي بعد اســــبوع من 
اســــتقالة رام مانويل رئيس هيئة العاملني بالبيت 
االبيض تزيح احد كبار املسؤولني القالئل الذين ال 
ينتمون لطاقم مستشاري الرئيس األميركي لفترة 
طويلــــة. وقالت الصحيفة ـ فــــي تقرير اوردته في 
موقعها على شبكة االنترنتـ  إن جونز مت ترشيحه 
سابقا خلبرته الواسعة وصوته املستقل، غير انه 
من الواضح أن القائد االعلى السابق للناتو فشل في 
التوافق والتكيف مــــع الدائرة القريبة من الرئيس 

األميركي .
وأشــــارت الى أن اجلنرال جونز استبدل بأحد 
هؤالء املعاونني الوثيقني وهو نائبه السابق توماس 
دونيلون مضيفة انه في معرض اعالنه ذلك التغيير 
في حديقة البيت االبيض اعترف اوباما بفضل اجلنرال 
جونز وخدمته الطويلة، اال انه لم يقم بشيء أكثر من 
مدحه بوصفه »صوت ثابت« كمستشار أمن قومي 

فيما وصف دونيلون بأنه »فطنة ثاقبة«.
وأوضحت الصحيفة أنه مع ترجيح اســــتقالة 
وزير الدفاع روبرت غيتس في وقت ما 2011 وتوقع 
تقاعــــد الدميرال مايك مولــــني رئيس هيئة االركان 
املشــــتركة العام القادم فان استقالة اجلنرال جونز 
متهد الطريق العادة صياغة سياســــة االمن القومى 
التي قد تسرع على االرجح وتيرة عمليات انسحاب 
القوات األميركية من افغانستان الى اعلى مستوى 

يسمح به الوضع االمني.

 من جهتها تكهنت صحيفة كريستيان ساينس 
مونيتور األميركية بوجود خالفات في املاضي بني 
مستشار االمن القومي اجلديد دونيلون والپنتاغون، 
بالرغم من اعالن غيتس انه ســــيعمل جاهدا للعمل 
والتعاون مع دونيلون. وأشارت الصحيفة في تقرير 
بثته على موقعها االلكتروني أمس الى ان استقالة 
جيمس جونز من منصبه كمستشار لالمن القومي 
األميركي واستبداله مباشرة بدونيلون تعكس مدى 
مكانة دونيلون ومدى االحترام الذي يكنه له مسؤولو 
البيت االبيض. وكان اوباما قد صرح خالل مراسم 
االعالن عن استقالة جونز وتولي دونيلون ملنصب 
مستشار االمن القومي األميركي »بأن دونيلون يعد 

من أقرب مستشاريه«.
وقالت الصحيفة ان دونيلون عمل مع ادارة الرئيس 
األميركي جيمي كارتر وإدارة الرئيس بيل كلينتون 
وعمــــل كذلك مع جو بايدن نائب الرئيس األميركي 

عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ.
واحملت الصحيفة الى انه اليزال من غير الواضح ما 
هي الكيفية التي سيتعامل بها دونيلون مع العسكرية 
األميركية على الرغم من انه لم يســــبق له اخلدمة 
في صفوفها، على عكس جونــــز الذي يعتبر قائدا 
متقاعدا في صفوف قوات املارينز األميركية ويعد 

من احملاربني القدامى.
ونقلت الصحيفة عن اخلبير االمني اندرو اكسيوم 
»انها مخاطرة، فسيفقد البيت االبيض برحيل جونز 
صوتا ذا مصداقية كبيرة في التواصل مع العسكرية 

األميركية«.

عواصم ـ وكاالت: اختتم وفد تابع ملجلس األمن 
الدولي امس زيارة استطالعية قام بها إلى السودان 
املعرض النفصال جنوبه الغني بالنفط عن شماله 
في اســــتفتاء مرتقب واعرب عن قلقه ازاء استمرار 

اعمال العنف هناك.
وأمضى الوفد يومني في منطقة الفاشر، شمالي 
دارفــــور، حيث توجد مقــــار األمم املتحدة واالحتاد 
األفريقي إلجراء عملية حفظ ســــالم مشــــتركة في 
محاولة الستعادة السالم في املنطقة وتهيئة األوضاع 
األمنية املالئمة لتوصيل مساعدات إنسانية ملواطني 
دارفور، ثم توجه إلــــى اخلرطوم قبل عودته امس 

إلى نيويورك.
وعبر مبعوثا الواليات املتحدة وبريطانيا املشاركان 
في عداد الوفد عن قلقهما بشــــأن الوضع في اقليم 
دارفور حيث استمعا إلى شكاوى نازحني فارين من 

اجلوع وتدهور األمن.
وقالت سوزان رايس سفيرة الواليات املتحدة لدى 
االمم املتحدة ان إحدى الشكاوى هي أن قوات حفظ 
السالم املختلطة من األمم املتحدة واالحتاد األفريقي 

ال تفعل ما فيه الكفاية حلماية النازحني.
وقالــــت ان ذلك يرجع إلى املبالغة في التوقعات 
املرجــــوة من القــــوة ـ املكونة مــــن 22 ألف جندي 
وشــــرطي ـ في هذا اإلقليم الشاســــع، جاء ذلك في 
حديثها للصحافيــــني املصاحبني لزيارة الوفد التي 

شملت أوغندا ايضا.
وأضافت رايــــس ان من الصعــــب ترجمة هذه 
الشــــكاوى »إلى أفكار حقيقية بشــــأن كيف وما إذا 
كان ينبغي تعديــــل تفويض القوة املختلطة.. لكن 
هذا الشــــعور الكامن بأنه ينبغي أن يعدل هو أمر 
سأحمله معي«. بدوره قال السفير البريطاني مارك 
ليال جرانت بعدما حتــــدث مع النازحني في مخيم 
ابو شوك على أطراف مدينة الفاشر عاصمة والية 
شمال دارفور انهم »عبروا عن مخاوفهم بشأن األمن 
ومخاوفهم بشأن األمن الغذائي كما عبروا عن قلقهم 
بشأن رغبتهم في العودة إلى ديارهم، لكن أكثر ما 
كانوا يطلبونه هو السالم واألمن«. وقال ليال جرانت 
ورايس ان خطف أحد أفــــراد القوة املختلطة وهو 
مجري اجلنســــية في الفاشر يوم اخلميس يسلط 
الضوء على ضعف الوضــــع األمني في دارفور، إال 
أنه أضاف انه ال يوجد دليل على صلة بني اخلطف 

وزيارة وفد مجلس األمن.
من جانبه قال جورج شاربنتيه منسق الشؤون 
اإلنسانية التابع لألمم املتحدة في السودان للصحافيني 
ان النازحني في مخيم ابو شــــوك يحصلون على ما 
يكفي من الطعام رغم انه قال ان عملية إعادة تسجيل 
للنازحني جتري حاليا في املخيم لتحديد احتياجاتهم 

من الطعام على وجه الدقة.
وبعد الزيارة إلى أبو شــــوك ومركز طبي قريب 
توجه 15 ديبلوماســــيا ميثلون الدول األعضاء في 
مجلــــس األمن إلى اخلرطوم، ويعتــــزم املبعوثون 
االجتماع مع أعضاء املفوضية التي تنظم االستفتاء 

على استقالل جنوب السودان.
ولن يجتمع الديبلوماسيون مع الرئيس السوداني 
عمر حسن البشير الذي وجهت له احملكمة اجلنائية 

الدولية تهمة اإلبادة اجلماعية في دارفور.

رئيس حكومة الجنوب

 والتقى وفد مجلس االمن الدولي برئيس حكومة 
جنوب الســــودان ســــلفا كير الذي طلب بحســــب 
ديبلوماسيني من الوفد نشر قوات حفظ سالم على 
طول احلدود بني شمال السودان وجنوبه، ويجري 
السودان االســــتفتاء بعد 3 شهور بشأن ما إذا كان 
اجلنوب ســــيعلن استقالله أم ســــيظل موحدا مع 

الشمال.
واستمرت احلرب االهلية بني الشمال واجلنوب 
عقودا من الزمن إلى ان ابرمت معاهدة ســــالم عام 
2005، ويأتي الطلب الذي تقدم به كير وسط تزايد 

التوتر على طول احلدود غير املرسمة جيدا.
وتبادل زعماء الشمال واجلنوب االتهامات بحشد 
قوات هناك، ومن املرجح ان يغضب هذا املطلب قادة 
الشــــمال الذين يريدون ان تظل أكبر دولة افريقية 
من حيث املساحة موحدة واتهموا حكومات غربية 

بتأييد انفصال اجلنوب سرا.
وصرح ديبلوماسي لـ »رويترز« طالبا عدم ذكر 
اسمه بأنه ســــتجري دراسة الطلب ولكن مبعوثي 

األمم املتحدة لم يتعهدوا بأي شيء لكير.

الخرطوم: ال للتدخالت

وفي اخلرطوم اعلن وزير اخلارجية السوداني 
علي كرتي خالل لقائه وفد مجلس االمن ان بالده ال 
تريد »احلرب« لكنها لن تقبل نتيجة االستفتاء املقبل 

حول تقرير مصير اجلنوب اذا حصلت تدخالت.
وصرح الوزير امام الوفد الذي ترأسته السفيرة 
االميركية في االمم املتحدة سوزان رايس قائال »اننا ال 
نريد احلرب«، وتناول اللقاء تأخر التحضيرات الجراء 
اســــتفتاء في يناير بجنوب السودان ومنطقة ابيي 
املجاورة، واكد كرتي التزام بالده باجراء االستفتاء 
في موعده احملدد اي التاســــع من يناير لكنه حذر 
من ان بعض التفاصيل يجب ان حتسم السيما في 
اســــتفتاء ابيي، وقال للديبلوماسيني »اننا ال نريد 
اي تدخل في االستفتاء وهذا شرطنا الوحيد لقبول 

نتائج االقتراع«.

مرشد »اإلخوان المسلمين« بمصر: سنشارك في االنتخابات 
البرلمانية المقبلة وسننافس على 30 ٪ من المقاعد

القاهرة ـ د.ب.أ: أعلن د.محمد بديع املرشـــد العام 
جلماعة »اإلخوان املسلمني« احملظورة في مصر مشاركة 
اجلماعة في االنتخابات البرملانية املقبلة نهاية نوفمبر 

املقبل.
وقال املرشد، في مؤمتر صحافي لإلعالن عن موقف 
اجلماعـــة من انتخابات مجلس الشـــعب 2010 حتت 
عنوان »مشـــــاركة ال مغالبــة«، إنه بعد »استطالع 
آراء مجالس شـــورى اإلخوان باحملافظات، ومكاتبها 
اإلدارية التي وافقت جميعها على املشـــاركة، وكذلك 
ذوو الرأي والفكر، وعرض األمر على مجلس الشورى 
العام، اتخذ قرارا باملشـــاركة فـــي انتخابات مجلس 
الشعب القادم 2010 في حدود 30% من املقاعد الكلية 

ملجلس الشعب«.
وأوضح أن »اإلخوان بكل محافظة سيقومون بإعالن 
تفاصيل املرشحني وأعدادهم، والدوائر التي سيدخلون 
االنتخابات بها، وفقا لظروفهم احمللية، ومتاشيا مع 

قرار مجلس الشورى العام«.
وأشـــار د.بديع إلى أنه ســـيتم اإلعالن عن الرقم 
النهائي للمرشـــحني، بعد مرحلة الطعون مبا يحقق 
املصلحة العامة، وبعد التنسيق مع األحزاب والقوى 

السياسية واملستقلني.
وأكد املرشد أن »قرار املشاركة في هذه االنتخابات 
إعالء لقيمة اإليجابية في املجتمع، وضرورة ممارسة 
الشعب حلقوقه الدســـتورية والقانونية، والتصدي 

للفاسدين واملفسدين، وعدم ترك الساحة السياسية 
مجاال خصبا لهم دون حســـيب وال رقيب، وتعظيما 

لإلرادة الشعبية لألمة، وترسيخا لسنة التدافع«.
و أعرب عن شـــكره لنواب اإلخـــوان على أدائهم 
املتميز في الدورة السابقة، وعلى ما قاموا به من جهود 
مخلصة خلدمة الوطـــن واملواطنني، مطالبا »جموع 
اإلخوان في كل احملافظات بجعل يوم االنتخابات يوما 
لفخر حقيقي للحرية بكل مشتمالتها، ونقطة فارقة 

في تاريخ مصر«.
قبل املؤمتر الصحافي ملرشـــدهــا العــام، أعلنــت 
اجلماعــة عزمهــا املشاركــة علــى موقعهــا االلكترونــي 
وقبــل يوم من استئنــاف محاكمــة خمســة من قياداتها 
في قضية تبييض أمـــوال ومتويل جماعة محظورة 

أمس.
كانت اجلماعة، التي حصلت في االنتخابات السابقة 
علـــى 88 مقعدا في االنتخابات مـــن أصل 444 مقعدا 
في مجلس الشـــعب، حتفظت على إعالن موقفها من 
االنتخابـــات املقبلة في انتظار قرار أحزاب املعارضة 
املصرية ونتائج االنتخابات الداخلية للحزب الوطني 

التي جرت قبل يومني.

تأكيد رسمي بخالفة كيم يونغ أون لوالده في قيادة كوريا الشمالية

عواصم ـ وكاالت: قدم عضو في املكتب 
السياســــي في احلزب احلاكــــم في كوريا 
الشــــمالية أول تأكيد علني رسمي بأن كيم 
يونغ أون سيمثل اجليل الثالث ألسرته في 

قيادة البالد.
وقال يانغ هيونغ ســــوب نائب رئيس 
فــــي اجلمعية  الدائمة  التنفيذية  اللجنــــة 
الشعبية العليا )البرملان( »شعبنا يفتخر 
في احلقيقة بأنه بورك بقادة عظام من جيل 

إلى جيل«. بحسب راديو سوا األميركي.
وكان الزعيــــم احلالي كيم يونغ إيل قد 
تولى السلطة كرئيس لكوريا الشمالية عام 
1994 بعدما توفي والده جراء سكتة قلبية، 
ليكون ذلك أول انتقال للسلطة بالوراثة في 

أي من األنظمة الشيوعية.
وجاء التصريــــح متزامنا مع احتفاالت 
انطلقت مساء امس االول وتستمر ثالثة أيام 
مبناسبة الذكرى اخلامسة والستني لتأسيس 

حزب العمال في كوريا الشمالية.
ويزعم املسؤولون احلكوميون من بينهم 

يانغ هيونغ سوب أن هذه االحتفاالت األكبر 
من نوعها في تاريخ البالد.

وقــــال »إنها حلظة مهمــــة نحتفل فيها 
بالذكرى اخلامسة والستني بتأسيس حزب 
العمــــال الكوري. ما ميكننــــي قوله لكم إن 
الرئيــــس العظيم اجلنرال كيــــم يونغ ايل 
سيقودنا إلى النصر بفضل قيادته احلكيمة 
وشــــعبنا على معرفة تامــــة بأهمية هذه 

االحتفاالت«.
الى ذلك، تواصل كوريا الشمالية التحضير 
اليورانيوم الصالح لالستخدام  لتخصيب 
في تصنيع االســــلحة النووية، ما قد يزيد 
ترسانتها الذرية ويفاقم خطر بيع بيونغ 

يانغ خلبرتها الى اخلارج.
ويأتي التقرير الذي نشره في الواليات 
املتحدة معهد العلــــوم واألمن الدولي بعد 
انذارات واردة من كوريا اجلنوبية اجلمعة 
املاضيــــة حول »املســــتوى املقلق للغاية« 
الذي وصل اليه البرنامج النووي الكوري 

الشمالي.

كما أكدت ســــيئول ان كوريا الشمالية 
بصدد اعادة تأهيل وحتديث مجمع يونغبيون 
النووي الذي يعتبر العمود الفقري للبرنامج 
النووي لكوريا الشــــمالية والذي سمح لها 
في الســــابق بانتاج البلوتونيوم الصالح 

لالستخدام في مجال التسلح النووي.
وكتب ديڤيد اولبرايت وبول برانان معدا 
هذا التقرير بعنــــوان »برنامج التخصيب 
النووي لكوريا الشمالية«، ان نظام بيونغ 
يانــــغ بصدد تصنيع أجهــــزة طرد مركزي 

بهدف تخصيب اليورانيوم.
ويسمح هذا البرنامج لكوريا الشمالية 
»بزيادة عدد أســــلحتها النووية وتعقيدها 
اضافة الى تعميم خبرتها على الراغبني في 
بناء اجهــــزة الطرد املركزي اخلاصة بهم«، 

بحسب معدي التقرير.
وأشــــار معدا التقرير الذي اســــتند الى 
وثائق رسمية اضافة الى معلومات واردة 
من باكســــتان، الى انهما غير متأكدين من 
الكوري  النووي  الوضع احلالي للبرنامج 

الشمالي وال من مكان وجوده«.
وخلص معدا التقرير الى القول ان هناك 
معلومات كافية تدفع لالعتقاد بان »كوريا 
الشــــمالية تخطت مرحلة العمل املخبري 
ومتلك القدرة على إنشاء جهاز طرد مركزي 

رئيسي على األقل«.
إال ان التقرير لفت الى انه وباالســــتناد 
الى املعلومات املســــتقاة بعد االطالع على 
عقود، فمن غير املمكــــن القول بأن بيونغ 
يانغ قــــادرة على بناء مصنع يضم 3 االف 
جهاز طرد مركزي بإمكانها تخصيب ما يكفي 
من اليورانيــــوم لتجميع قنبلتني نوويتني 
سنويا. وقال مارك تونر املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية األميركية ان ادارة الرئيس األميركي 
باراك اوباما تعرف بالتقرير وال ترغب في 
التعليق عليه علنا، تفاديا للخوض في مسائل 
استخباراتية. وأضاف ان التقرير »ال يغير 
على االطالق من وجهة نظرنا، وهي دعوة 
كوريا الشــــمالية الى التخلي عن أسلحتها 

النووية وااليفاء بالتزاماتها الدولية«.

بيونغ يانغ تستعد لتخصيب اليورانيوم


