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 واشنطنـ  أ.ش.أ: وافق امس األول مرور ٤٧ عاما على اغتيال 
الرئيس األميركي الســــابق جون كنيدي بينما كان في موكب 
يستقل سيارة مكشوفة في وسط مدينة داالس بوالية تكساس. 
وقد مت اغتيال كنيدي، الذي كان أصغر رجل مت انتخابه رئيسا 
للواليات املتحدة، بطلقات نارية أطلقت عليه في ٢٢ نوفمبر ١٩٦٣ 
بينما كان يستقل هذه السيارة املكشوفة، وكان عمره في ذلك 
الوقت ٤٦ عاما، وكانت زوجته جاكلني بجانبه عندما أصابته 

هذه الرصاصات. ويظل االغتيال ميثل حلظة تاريخية يتذكرها 
الكثير من األميركيني بوضوح، وقد توصل احملققون إلى أن لي 
هارفي اوزوالد هو الذي أطلق العيارات النارية القاتلة، وألقي 
القبض عليه بعد وقت قصير من إطالق النار، لكنه لم يواجه 
محاكمة قط على فعلته، حيث ان مالك نادي داالس الليلي جاك 
روبي أطلق النار عليه وقتله بعــــد أيام من اغتياله لكيندي، 

وذلك خالل اقتياده وهو مير في موكب للشرطة.

 ذكرى ٤٧ عامًا على اغتيال كنيدي

 «كتائب عبداهللا عزام» تبحث عن أهداف في الخليج!
 عواصــــم ـ وكاالت: في إحدى ليالي شــــهر 
يوليو املاضي، كانت ناقلة النفط اليابانية «أم 
ستار» تشق طريقها عبر مضيق هرمز متجهة 
إلى اليابــــان محملة بنحو ٣ ماليني برميل من 

النفط اخلام.
  وفجأة سمع صوت دوي في مؤخرة الناقلة، 
اململوكة لشركة «ميتسو» اليابانية، في طريقها 
من جزيرة داس فــــي أبوظبي باجتاه اليابان، 
وتبني فيما بعد وجود فجوة مربعة الشــــكل 

فوق مستوى املياه.
  النظريات أفادت بأن السبب وراء الفجوة 
والصوت املــــدوي إما موجة عاتية نتجت عن 
زلزال ضرب جنوبي إيران أو أنها رمبا تكون 

قد اصطدمت بغواصة أو مركب بحري.
  وبعد ٦ أيام، أعلنت جماعة متشددة كانت 
قد نشطت في وقت ما في لبنان ومصر واألردن 
مسؤوليتها عن «الهجوم» الذي تعرضت له الناقلة 

وذلك بواسطة قارب محمل باملتفجرات.
  اجلماعة املتشددة هي تنظيم «كتائب عبداهللا 
عزام»، التي قالت في بيان نشر على لسانها، إن 
هدف العملية التي نفذها شخص يدعى «أيوب 
الطيشان»، هو «توجيه ضربة اقتصادية إلى 

«نظام الكفر العاملي»، الذي يغزو البالد اإلسالمية 
ويستنزف ثرواتها».

  وتابع البيــــان: «الضربة املباركة كانت في 
منطقة من أهم مناطق النقل البحري في العالم.. 
فمضيق هرمز هو شــــريان اقتصادي رئيسي 
لنظام الكفر العاملــــي، ومنطقة املضيق مليئة 
باألساطيل البحرية للعدو، فما أصعب اختراق 
هذه املنطقة احلصينة لوال أن اهللا مع املجاهدين» 
على ما جاء في البيان، الذي أطلق على العملية 
«غزوة الشيخ األسير عمر عبدالرحمن»، املعتقل 

في أميركا منذ ما يقرب من ١٧ عاما.
  ورغم تشكك احملللني في أجهزة االستخبارات 
العاملية حيال مزاعم اجلماعة، إال أن املسؤولني 
األميركيني أشــــاروا إلى أن البيان يحمل شكال 

من املصداقية.
  وقال مســــؤول في وزارة النقل األميركية 
األسبوع املاضي: «تستطيع مصادر حكومية 
وفــــي صناعة النقل البحــــري أن تؤكد صحة 

مزاعم كتائب عبداهللا عزام».
  وقالت الوزارة «تظل اجلماعة ناشطة وميكنها 
أن تزيد من هجماتها على السفن في املنطقة وفي 
مضيق هرمز وفي املنطقة اجلنوبية للخليج 

العربي وغربي خليج عمان».
  واآلن رمبا تصبح اجلماعة التي بزغت من 
مخيمات الالجئني الفلسطينيني في لبنان، العبا 

أساسيا في «املشهد اإلرهابي» في املنطقة.
  ويقود اجلماعة التي حملت اسم عبداهللا عزام 
القيادي املقرب من القاعدة الذي قتل في تفجير 
في باكســــتان عام ١٩٨٩، شخص يدعى صالح 
القروي، الذي شارك في قتال القوات األميركية 
في العراق وكان علــــى صلة مع زعيم تنظيم 

القاعدة في العراق، أبومصعب الزرقاوي.
  وفي مقابلة مع مركز الفجر اإلعالمي، كشف 
القروي كيف أرسله الزرقاوي في مهمة خارج 
العراق، ومت اعتقاله في سورية كما قضى وقتا 

في السجن في السعودية.
  ومن أولويات الكتائب كما قال القروي خطف 
مواطنني أميركيني وبريطانيني في شبه اجلزيرة 
العربية، ومهاجمة املصالح األميركية باعتبارها 

أهم أهداف جماعته.
  وفي البداية لم يعتقد سوى عدد قليل من 
احملللني ان الكتائب قادرة على تنفيذ مثل هذا 
الهجوم اجلريء نظرا الفتقارها لقوة جماعات 

أكثر رسوخا منبثقة عن التنظيم.

  وكان هذا أول هجوم من نوعه في املضيق 
رغم انه ليس في منطقة شبه اجلزيرة العربية 

األوسع.
  وأثبت فشل ما وقع بعد منتصف الليل بقليل 

قلة اخلبرة الواضحة لهذه اجلماعة.
  لكــــن املذكرة األميركية غيــــرت املعنويات 
وأفرزت اعتقادا بأن الدول الغربية رمبا تركز 
أكثر من الالزم على تهديد القرصنة قبالة سواحل 

الصومال مقارنة باخلليج.
  وقال جيمس بيرنيل القائد األعلى السابق 
ألسطول البحرية امللكية البريطانية «انه إنذار 

هام».
  واضاف «ال نريد املبالغة في رد الفعل ولكن 
لدينا أكثر من ٣٠ ســــفينة حربية تتحرك في 
احمليط الهنــــدي وواحدة تعبر اخلليج من آن 
آلخــــر. يبدو ان ثمة اختالال فــــي التوازن إلى 

حد ما».
  ويقــــول خبراء أمنيــــون ان املذكرة أبرزت 
مخاوف أمنية رئيسية في املضيق وهو بوابة 
اخلليج الذي يعبره ٤٠٪ من النفط الذي يشحن 
بحرا على مســــتوى العالم حتت حماية سفن 
حربية أميركية وغيرها، أبرزها عدم التنسيق 

الكافي للرقابة اإلقليمية للسفن الصغيرة مبا 
في ذلك الزوارق السريعة التي يستخدمها مهربو 
املخــــدرات وتتنقل بني إيران واجلانب الغربي 
للممر املائي وســــفن الصيد التي أحيانا تضل 

طريقها إلى املسار اخلاص بالناقالت.
  ويقول خبراء غربيون ان الرقابة حتسنت 
مبرور األعوام ولكــــن التزال هناك ثغرات في 
االتصــــال بني الســــلطات البحريــــة في إيران 
ونظيراتها في دول اخلليج وهو ناجم على ما 

يبدو عن التوترات السياسية اإلقليمية.
  وقال ســــامي الفرج رئيــــس مركز الكويت 
للدراسات االستراتيجية الذي يقدم استشارات 
لدول اخلليج عن األمن «سنواجه صدمة أكبر 

ما لم يتحسن التنسيق».
  وتابع «ثمة فجوة في امن املنطقة ووجود 
مخدرات باملنطقة يتيح لإلرهابيني اســــتخدام 

قوارب».
  ومبعث القلق اآلخر جرأة الكتائب في محاولة 
شن مثل هذا الهجوم مما قد يشجع على محاوالت 
مماثلة من جانب تنظيــــم القاعدة في جزيرة 
العرب الذي يتمركز فــــي اليمن القريبة وهو 

أكثر طموحا وإمكاناته التقنية أعلى.

  ويقــــول محللون انــــه ال توجد اي صالت 
تنظيمية معروفة بني االثنني ولكنهما ينتهجان 
نفس األيديولوجية وقد يخلصان في يوم من 

األيام لضرورة توحيد صفوفهما.
  إذ قال جيمس بليك محلل شؤون املخابرات 
في جانوسيان الستشارات املخاطر في لندن 
«ســــيصبح ذلك مدعاة قلق هائل. سيكون من 

مصلحة اجلماعتني التعاون».
  وفي الوقت احلالي مــــا زالت املذكرة التي 
يقول محللون انهــــا مقتضبة أكثر من الالزم 
تثير بعض الشكوك. حيث قال بيتر فام من بيت 
اخلبرة باللجنة الوطنية للسياسة اخلارجية 
األميركية إنه «ينبغي الكشف عن بعض األدلة 
على األقل لدعم هذا الزعم الفضفاض» مبا ان 
وزارة النقل األميركية ليست وكالة مخابرات 

او مكافحة إرهاب.
  وثمة مخاوف متزايدة بشأن األمن البحري 
في املنطقة وسبق ان هددت القاعدة مبهاجمة 
حركة املالحة. حيث ذكر جيرميي بيني خبير 
اإلرهاب في اي.اتش.اس جينس ان األمر الالفت 
بشأن املذكرة انها أشارت لوجود تهديد حقيقي 

بتكرار احلادث.

 هجومها على ناقلة النفط اليابانية يكشف فجوات التنسيق األمني بين دوله

 مبارك يبحث تطورات  الوضع اإلقليمي مع بن زايد 

 التنفيذ ال الوعود: شعار المصرية جميلة إسماعيل

 في بداية جولة خليجية تشمل قطر والبحرين

 الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة اإلمارات العربية في جلسة مباحثات مع الرئيس حسني مبارك بقصر «الروضة» مبدينة العني (وام) 

(رويترز)   أعمدة الدخان املتصاعدة من جزيرة يونبيونغ بعد أن قصفتها مدفعية كوريا الشمالية 

  العنيـ  أ.ش.أ: في بداية جولة 
خليجية تشمل أيضا دولة قطر 
الرئيس  البحرين، عقد  ومملكة 
حسني مبارك جلسة مباحثات 
امس مع الشيخ خليفة بن زايد 
العربية  رئيس دولة اإلمـــارات 
املتحدة، بقصر «الروضة» مبدينة 

العني بدولة اإلمارات.
  تناولـــت مباحثات الزعيمني 
القضايا العربية الراهنة وتطورات 
الوضـــع االقليمي فى الشـــرق 
األوســـط وجهود إحياء عملية 
السالم باملنطقة، واملستجدات على 
الساحة العربية ولبنان واليمن 
والسودان فضال عن االوضاع ذات 

الصلة بأمن منطقة اخلليج.
   كما تناولت مباحثات الزعيمني 
مبارك وخليفة العالقات الثنائية 
البلدين،  وسبل تطويرها،  بني 
وتعزيز التعاون القائم في مجاالت 
االقتصاد والتجارة واالستثمار 

والتنمية.
الوفد  املباحثات    وشارك في 
املرافـــق للرئيس مبـــارك الذي 
ضـــم أحمـــد ابو الغيـــط وزير 
اخلارجية، ورشيد محمد رشيد 
وزير التجارة والصناعة، وم.احمد 
املغربي وزير االسكان واملرافق 
والتنمية العمرانية، والوزير عمر 
سليمان، كما شارك فى املباحثات 
من جانب دولة اإلمارات الشيخ 

الرئيس مبارك لدى هبوطه من 
سلم الطائرة معانقا ومرحبا به في 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.
  وتتركز جولة الرئيس مبارك 
اخلليجيـــة على ســـبل تعزيز 
التعـــاون القائـــم فـــي مجاالت 
االقتصاد والتجارة واالستثمار 
والتنميـــة، وتدعيـــم التواصل 
بني احتادات الصناعة والتجارة 
والشركات واملستثمرين ورجال 
األعمال علـــى اجلانبني املصري 

عبداهللا بن زايد آل نهيان وزير 
الشـــؤون اخلارجيـــة وعدد من 
كبار املسؤولني بدولة اإلمارات 
وكان في استقبال الرئيس مبارك 
لدى وصوله الى مطار العني سمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
العربية  رئيس دولة اإلمـــارات 
املتحدة، وكبار املسؤولني بدولة 
االمارات، والسفير تامر منصور 
سفير مصر لدى اإلمارات. وقد 
اســـتقبل الشيخ خليفة بن زايد 

 عواصمـ  وكاالت: تبادلت قوات 
النيران  إطــــالق  الكوريتني امس 
بالقــــرب من حدودهمــــا البحرية 
املتنــــازع عليها واتهمــــت كوريا 
الشمالية جارتها اجلنوبية بالبدء 

في إطالق النار. 
  واســــتمر تبادل النيران نحو 
ساعة ثم توقف فجأة بعد ان آثار 
موجــــة تنديد دوليــــة. ويعد هذا 
الكوريتني  بــــني  احلادث األخطر 

منذ سنوات.
  وأعلنت هيئة األركان املشتركة 
الكورية اجلنوبية إن ٢ من مشاة 
البحرية لسيئول قتال كما أصيب ٤ 
بجروح بالغة في جزيرة يونبيونغ 
التابعــــة للجنــــوب والقريبة من 
احلــــدود مع الشــــمال.كما ذكرت 
مصادر انه ما ال يقل عن ١٨ شخصا 

جرحوا في اطالق النار.
  ونقل تلفزيون يونهاب الكوري 
اجلنوبي عن شاهد عيان قوله ان 
بني ٦٠ و٧٠ منــــزال اندلعت فيها 
القصــــف. وأظهرت  النيران بعد 
اللقطــــات التلفزيونيــــة أعمــــدة 
الدخان تتصاعد من اجلزيرة. وذكر 
التلفزيون ان طائرة حربية كورية 
الســــاحل  جنوبية متركزت على 

الغربي بعد القصف.
  وقال شاهد للتلفزيون «اندلعت 
النيران في املنازل واجلبال ويجرى 
إجالء الناس. انهم خائفون حتى 

املوت».
  وذكر انه مــــا ال يقل عن ٢٠٠ 

  ولم تذكر ما إذا كانت أي أضرار 
وقعت في كوريا الشمالية نتيجة 
لتبادل اطــــالق النيران. واضاف 
البيان ان اجليش الكوري الشمالي 
«سيواصل شن هجمات عسكرية 
دون هوادة او تردد اذا جترأ العدو 
الكوري اجلنوبــــي على اجتياح 
أراضينا البحرية مبليمتر واحد». 
وتابع: «ان ردنا العسكري التقليدي 
لصد أعمال استفزازية بشكل صاعق 

ال هوادة فيه».
  فــــي املقابــــل، أعلنــــت كوريا 
أنهــــا كانــــت جتري  اجلنوبيــــة 
تدريبات عســــكرية معتادة قبالة 
الساحل الغربي قبل أن تبدأ كوريا 
الشمالية بإطالق عشرات القذائف 

قذيفة مدفعية من اجلانب الكوري 
الشمالي سقطت على يونبيونغ. 
وسقطت معظم القذائف في قاعدة 
عسكرية للجيش الكوري اجلنوبي 

هناك.
  واتهمت كوريا الشمالية جارتها 
اجلنوبية بأنها كانت البادئ بإطالق 
القذائف مما دفع القوات الشمالية 

للقيام برد عسكري.
  وذكرت وكالة األنباء املركزية 
الكورية الشمالية في بيان مقتضب 
انه «رغم حتذيراتنا املتكررة أطلقت 
كوريا اجلنوبية عشرات القذائف 
من الســــاعة الواحدة مساء امس 
(بالتوقيت احمللي هناك).. واتخذنا 
اجراء عسكريا قويا على الفور».

على اجلزيرة اجلنوبية.
الوقت  الهجــــوم في     وجاء 
الذي يزور فيه مبعوث أميركي 
املنطقة بعد الكشف عن مضي 
كوريا الشمالية قدما في أنشطة 

تخصيب اليورانيوم.
  وأدان البيت األبيض الهجوم 
الذي شــــنته كوريا الشــــمالية 
وطالب بوقف العملية. واصدر 
بيانا جاء فيه: «تدين الواليات 

املتحدة بشدة هذا الهجوم».
  وأضاف ان «الواليات املتحدة 
ملتزمــــة بحــــزم بالدفــــاع عن 
حليفنــــا، اجلمهورية الكورية، 
واحلفاظ على السالم واالستقرار 

اإلقليميني». 

واخلليجـــي بشـــتى القطاعات 
واملجاالت.

  كما يجرى الرئيس مبارك خالل 
اجلولة مشاورات هامة تتناول 
تطورات الوضع االقليمي بالشرق 
األوســـط، مبا في ذلك القضية 
الفلسطينية وجهود إحياء عملية 
السالم،  واملستجدات على الساحة 
العراقيـــة وفي لبنـــان واليمن 
والسودان، فضال عن األوضاع ذات 

الصلة بأمن منطقة اخلليج. 

للتصويت لهم، ويقدمون لهم ســــالل الطعام 
في رمضان وال شيء آخر. وتعدهم جميلة من 
جهتها بالقول إنها ستضع يدها في يدهم للتوصل 

إلى أفضل النتائج على أرض الواقع.
  من جهتهــــا، تقول أم محمود إنها ال تعرف 
جميلة إال مــــن خالل الصور، وإنها تتمنى لها 
حظا موفقا، أمر ال يعني بالضرورة أن تصوت 

لها.
  أم بسنت تقول إنها ستصوت للحزب احلاكم، 
فهم على استعداد دائم للمساعدة، فقد أصلحوا 
نظام املياه في املنازل وقدموا ســــالل الطعام 

خالل رمضان.

 القاهرةـ  سي.ان.ان: تنطلق جميلة إسماعيل 
مطلقة املعارض املصري امين نور صباح كل 
يوم إلى أحياء القاهرة للتعريف بنفسها، فهي 
مرشحة مستقلة في االنتخابات املقبلة، وفي 
جميع زياراتها، البد لعدد من رجال الشــــرطة 

مالحقتها.
  الكثير من املتطوعني ومن بينهم ابنها نور 
يوزعون منشورات عن جميلة إسماعيل أمام 
عدد من املباني احلكومية، وهو أمر إمنا يرمز 

إلى مواجهة احلزب احلاكم.
  وفي إحدى ورش احلدادة يشرح لنا مصطفى 
الوضــــع قائال إن املرشــــحني يدفعون للناس 

 عواصم ـ وكاالت: وســــط ادانة فلسطينية 
وسورية للقرار الذي يعتبر «استهتارا بالقانون 
الدولي» وفقا ملصدر رسمي سوري، أقر الكنيست 
اإلسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء أمس األول 
قانون االستفتاء الشعبي الذي يفرض اجراؤه 
على اتفاق محتمل يقضي بانسحاب إسرائيلي 
من القدس احملتلة أو هضبة اجلوالن احملتلة 

بادعاء خضوعهما للسيادة اإلسرائيلية.
  وصوت إلى جانب القانون الذي يبدأ سريانه 
فور املصادقة عليه ٦٥ عضو كنيست وعارضه 
٣٣ عضوا فيما تغيب وزير الدفاع رئيس حزب 

العمل ايهود باراك عن جلسة التصويت.
  وينص القانون على وجوب إجراء استفتاء 
شعبي على اتفاق يقضي بانسحاب من مناطق 
زعم انها خاضعة للسيادة اإلسرائيلية في حال 
لم يحظ االتفاق بتأييد ثلثي أعضاء الكنيست 

أي ٨٠ نائبا على األقل.
  ويتبني من نص القانون أنه ال يسري فقط 

على القدس احملتلة واجلوالن وإمنا على جميع 
املناطق اخلاضعة للسيادة اإلسرائيلية ما يعني 
أنه حتى لو مت االتفاق مع الفلســــطينيني على 
تبادل أراض بأن تضم إسرائيل إليها قسما من 
الضفة الغربية مقابل إعطاء الفلسطينيني أراضي 
مبساحة موازية في جنوب إسرائيل فإن اتفاقا 

كهذا يجب أن يخضع لالستفتاء.
  وأجمع احملللون القانونيون اإلسرائيليون 
على أن قانون االستفتاء الشعبي «ليس قانونيا» 
كونه ميس بنظام احلكم الساري في إسرائيل 

وهو النظام البرملاني.
  ورأى قســــم من احملللني أنــــه تعني طرح 
القانون كقانون أســــاس ذي صبغة دستورية 
وليس كقانون حتتاج املصادقة عليه إلى أغلبية 

اعتيادية.
  في سياق مواز، أكدت دراسة أعدها الكاتب 
الفلســــطينى املتوكل طه وكيل وزارة اإلعالم 
الفلسطينية أحقية املسلمني في حائط البراق 

وأنه جزء ال يتجزأ من املسجد األقصى واحلرم 
القدســــي الشــــريف وفندت ادعــــاءات اليهود 

مبلكيته.
   وقال طه في دراسته التي نشرت أمس في 
رام اهللا إن حائط البراق وقف إسالمي لعائلة 
بومدين اجلزائرية ــ املغاربية املسلمة وليس 
فيه حجر واحد يعود إلى عهد امللك ســــليمان، 
كما أن املمر الكائن عند احلائط ليس طريقا عاما 
ولكنه أنشئ فقط ملرور سكان محلة املغاربة 
وغيرهم من املســــلمني في ذهابهم إلى مسجد 

البراق ومن ثم إلى احلرم الشريف.
   وأشارت الدراســــة الى إجراءات االحتالل 
املتسارعة في هذه االيام ضد األرض الفلسطينية 
واملقدسات وخاصة ضد احلرم القدسي الشريف 
وبالــــذات حائط البراق وهو اجلــــدار الغربي 
للمسجد األقصى حيث يدعي االحتالل الصهيوني 
زورا وبهتانا ملكيته لهذا احلائط الذي يسميه 

بحائط املبكى أو الكوتيل. 

 دراسة فلسطينية تؤكد أحقية المسلمين في حائط البراق

  الكنيست  يقرّ إجراء استفتاء على أي انسحاب 

 طهران أعلنت بدء إنتاج الوقود لمفاعلها في سبتمبر المقبل 

 الوكالة الذرية تكشف: إيران أوقفت تخصيب 
اليورانيوم مؤقتاً الشهر الجاري.. وطهران تنفي 

 الكوريتان تتبادالن إطالق النار
  وأميركا تتعهد بالدفاع عن سيئول

 عبادي تتهم «أريكسون» بمساعدة النظام اإليراني

 عواصم ـ وكاالت: في وقت أكــــد رئيس البرنامج النووي االيراني
علي اكبر صاحلي ان بالده ســــتكون قادرة ابتداء من ســــبتمبر املقبل 
على انتاج الوقــــود النووي ملفاعلها املخصــــص للبحوث الطبية في 
طهران، كشف تقرير امس للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه 
«فرانس برس» ان انشــــطة تخصيب اليورانيوم التي تقوم بها ايران 
شهدت توقفا مؤقتا اســــتمر يوما واحدا على االقل في نوفمبر، وذلك 

على خلفية شائعات مفادها ان ايران تواجه صعوبات تقنية.
  وقالت الوكالة الذرية في تقريرها «يوم ١٦/نوفمبر، لم يتم تغذية اي 
جهاز طرد مركزي في موقع نطنز باليورانيوم» املخصب بنسبة ٢٠٪. 
وخالل زيارة سابقة متت في اخلامس من نوفمبر، الحظ مفتشو الوكالة 
الذريــــة ان اكثر من ٤٨٠٠ جهاز طرد مركزي تتم تغذيتها باليورانيوم 
املذكور. وأوضح ديبلوماســــي قريب من الوكالة الذرية ان االخيرة ال 
متلك اي مؤشر يتيح معرفة مدة هذا التوقف بشكل واضح. وال يتضمن 

التقرير ايضا اي تفسير ألسباب التوقف.

  من جانبه، نفى رئيس البرنامج النووي االيراني علي اكبر صاحلي 
«اي توقف للتخصيب» وفق وكالة االنباء االيرانية الرسمية، وذلك بعدما 
اكد مســــؤول كبير سابق في الوكالة الذرية ان ايران تواجه صعوبات 

تقنية تؤدي الى ابطاء برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
  وكرر صاحلي ان ڤيروس ستاكسنت الذي مت كشفه الصيف الفائت 

لم يؤثر في البرنامج النووي االيراني.
  واعتبــــر العديد من اخلبراء الغربيني ان هذا الڤيروس الذي اصاب 
نحو ثالثني الف حاســــوب صناعي في ايران قــــد يكون الغرض منه 
تعطيل عمل اجهزة الطرد املركزي املستخدمة لتخصيب اليورانيوم. 

ومجددا، «اسفت الوكالة الذرية لعدم تعاون ايران».
  وقالت ان على ايران «ان تتعاون بهدف توضيح املسائل العالقة التي 

تزيد القلق من احتمال «وجود» بعد عسكري لبرنامجها النووي».
  ويشمل هذا االمر الوصول الى كل املواقع واالطالع على كل التجهيزات 

والوثائق بناء على طلب الوكالة الذرية. 

 ستوكهولم ـ أ.ف.پ: اتهمت حائزة جائزة 
نوبل للسالم شيرين عبادي امس االول مجموعة 
اريكسون السويدية لالتصاالت بتزويد النظام 
االيراني بتقنيات تهدف الى مراقبة السكان.

  وقالــــت عبــــادي في مداخلة فــــي جامعة 
ستوكهولم «اطلب بإحلاح من اإليرانيني املقيمني 
في السويد ان يبعثوا برسائل الى اريكسون 
ويعترضوا ســــائلني: ملاذا تبيعون للحكومة 

انظمة تستطيع عبرها مراقبة شعبها؟».

  واوضحت ان املجموعة السويدية وقعت 
اتفاقا مع احلكومة االيرانية مماثال التفاق سابق 
وقعته مجموعة نوكيــــا الفنلندية للهواتف 
النقالة، بهدف تزويدها بتقنية تتيح لها مراقبة 
الرسائل االلكترونية واالتصاالت عبر الهواتف 

احملمولة.
  كذلك، انتقــــدت عبادي القمــــر الصناعي 
االوروبي يوتلســــات لتلبيتــــه طلبا للنظام 
االيراني وســــحبه برامج باللغة الفارســــية 

تبثها هيئة االذاعة البريطانية (بي بي سي) 
واذاعة صوت اميركا من قنوات فضائية تبث 

نحو ايران.
  وقالت «في الواقع وبهذه الطريقة، يكون 
يوتلســــات قد تعاون مع احلكومة االيرانية 

على صعيد الرقابة».
  واضافت «نطالب الدول الغربية بعدم توقيع 
اي اتفاق مع ايران، بعدم مســــاعدة احلكومة 

االيرانية وقمعها ورقابتها». 

 جميلة اسماعيل 


