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 واشـــنطن ـ أ.ش.أ: قالـــت وزارة اخلارجية 
األميركية أمس انها ســـمحت بعـــودة عائالت 
ديبلوماســـييها إلى السعودية بعد ما وصفته 
بـ «التحســـن املســـتمر في املناخ األمني» في 

اململكة.
  وأضافت الـــوزارة في بيان لها إنها نصحت 
الســـعودية باتخاذ  فـــي  الرعايـــا األميركيني 

االحتياطات األمنية، و«البقاء بعيدا عن الظهور، 
والتواري عن األنظار».

  يأتي بيان الوزارة، لتحديث حتذير من السفر 
إلى السعودية صادر في فبراير املاضي.

  وتتضمن الوظائف الديبلوماسية الواردة في 
البيان، السفارة األميركية في الرياض، وقنصليات 
الواليات املتحدة في جدة والظهران، كما اعتبرت 

املنطقة الشـــرقية والرياض مـــن املناطق التي 
شهدت حتسنا في الوضع األمني.

  وقال البيان: «آخر هجوم إرهابي كبير ضد 
الرعايا األجانب في السعودية كان في عام ٢٠٠٧، 
واتخذت تدابير مهمـــة منذ ذلك احلني من قبل 
احلكومة الســـعودية ساهمت إلى حد كبير في 

حتسني بيئة األمن في جميع أنحاء اململكة». 

 واشنطن تسمح بعودة عائالت ديبلوماسييها إلى السعودية بعد «تحسن مستمر في المناخ األمني»

 السيستاني: الحكومة العراقية الجديدة «محبطة وأضعف من سابقتها» 
 بغدادـ  إيالف: وجه املرجع الشيعي األعلى 
في العراق آية اهللا السيد علي السيستاني 
انتقادات حادة لتشكيلة احلكومة العراقية 
اجلديدة وقال انها لم تكن مبستوى طموح 
الشعب العراقي وجاءت ترضية لقادة الكتل 
السياسية مما سيترك آثارا سلبية على مقدرة 
الـــوزارات في أداء مهامها فـــي هذه املرحلة 
احلساسة احلالية التي مير بها الشعب العراقي 
ودعا السياسيني الى التحلي بالروح الوطنية 
واالبتعاد عن املصالح الشخصية والقومية 

والطائفية الضيقة. 
  واكد الشيخ عبد املهدي الكربالئي ممثل 
املرجع االعلى امس خالل خطبة اجلمعة في 
مدينة كربالء ان احلكومة اجلديدة «لم تكن 
باملستوى املأمول وال مبستوى طموح الشعب 
العراقي بل انه لم يكن متوقعا بعد ان كانت 
جميع الكتل السياســـية تؤكد على ضرورة 
اعتماد معايير الكفاءة واخلبرة والقدرة على 
األداء للمهـــام الوزارية مبا يحقق طموحات 
الشعب العراقي في تقدمي اخلدمات واالرتقاء 
باملستوى املعيشي للمواطنني.. ان جند ان 
املعيار الذي اعتمد هو احلرص على إرضاء 
قياديي هذه الكتل حيث إن عددا معتدا به من 

الوزارات قد شغله هؤالء القياديون فمعيار 
ومبدأ اإلرضاء لقياديي الكتل هو الذي اعتمد 
بدال مـــن املعيار الصحيح الـــذي ينادي به 

اجلميع». 
  وقال الكربالئي «الحظنـــا كثرة وزارات 
الدولة فهناك عشـــرة وزراء دولة وهناك ٤٢ 
وزارة وهي اكبر وزارة عراقية حتى اآلن من 
حيث عدد الوزراء وهذا األمر سيحمل الدولة 
تكاليف باهظة كان ميكن استثمارها ملصالح 
املواطنني في حني ان بعض الدول املتقدمة ال 
يتعدى عدد وزاراتها ١٥ وبعضها في أقصى 
حد ٢٥ وزارة.. وكل هذا العدد الكبير لم يكن 
له ســـبب إال إلرضاء هذه الكتل السياسية 
على حساب مصالح املواطنني» كما نقل عنه 
موقع «نون» املقرب من املرجعية من كربالء. 
وحذر من ان هذا األمر ســـيترك آثارا سلبية 
واضحـــة على مدى قدرة هذه الوزارات على 
أداء مهامها في املرحلة احلساســـة احلالية 
التي مير بها الشعب العراقي مما يجعل هذه 
احلكومة أضعف من احلكومة السابقة ولو 
ان هذا املبدأ ستعتمده الكتل السياسية أيضا 
في تعيني وكالء الـــوزارات واملدراء العامني 
ورؤساء املؤسسات فان ذلك سيفقد بصيص 

األمل في إمكانية معاجلة هذا اخللل احلاصل 
في عدم صحة االختيار والترشيح»، مطالبا 
السياسيني بتجريد انفسهم من «أالنا» والعمل 
وفق املصالح الشخصية واحلزبية والقومية 
والطائفية الضيقة على حساب مصالح عامة 
الشعب العراقي. وشدد على انه من الضروري 
«أن يعمـــل اجلميع من اجـــل خدمة اجلميع 
دون متييز ملذهـــب أو طائفة أو قومية وان 
نحب لآلخرين ما نحب ألنفسنا ونكره لهم 
ما نكره ألنفســـنا». وقـــال انه كي ال يصاب 
املواطن العراقي باإلحباط واليأس فانه ميكن 
اختيار مستشارين أكفاء ووكالء وزارة مؤهلني 
وأصحاب اختصاص وخبرة ومدراء عامني كذلك 
ووضع مناهج وزارية واقعية يحاسب على 
ضوئها الوزير ومسؤولي وزارته.. وأضاف 
«البد من اعتماد احلزم في محاسبة الوزارات 
املقصرة واتخاذ اإلجراءات ملعاجلة موضوع 
الرشوة والفساد املالي واإلداري الذي ينخر 
أجهزة الدولة وتوفير فرص االستثمار والتأكيد 
على قدسية العمل وأداء املهام والواجبات على 
أفضل وجه ووضع حد لإلجراءات الروتينية 
املعقدة والبيروقراطية املتفشية في كثير من 

دوائر الدولة». 

 دعا السياسيين إلى التحلي بالروح الوطنية واالبتعاد عن المصالح الشخصية والقومية والطائفية الضيقة 

(رويترز)   عسكريات أميركيات يحتفلن بأعياد امليالد في قاعدة بلد شمال بغداد 

 سيف اإلسالم: ال صراع على السلطة
  بين أبناء القذافي 

 غول يشكر أوباما وكلينتون على عدم مناقشة 
مجلس النواب قرارًا يعترف بـ «إبادة» األرمن

 «الدوما» الروسي يتبنى بالقراءة األولى
  «ستارت ٢».. ويرجئ الثانية ليناير المقبل 

 أنقرة ـ يو.بي.آي: شكر الرئيس التركي عبداهللا 
غول امس األول موقف كبار املسؤولني األميركيني 
الذين حالوا دون إدراج القرار الذي يصف أحداث ١٩١٥ 
بحق األرمن بأنها «إبادة جماعية» على أجندة مجلس 

النواب في جلسته األخيرة قبل انتهاء واليته.
  ونقلت وكالة أنباء األناضول عن غول قوله اليوم 
أمام الصحافيــــني ان «اإلدارة األميركية وخصوصا 
الرئيس باراك أوباما ووزيــــرة اخلارجية هيالري 
كلينتون بذال أفضل ما ميكنهما في هذا اخلصوص 

ونحن نعرب عن تقديرنا لهما».
  وأضاف ان أوباما وكلينتون وغيرهما من كبار 
املسؤولني األميركيني ساهما في منع وقوع العالقات 
األميركية ـ التركية أســــيرة ملسألة غير ذات صلة 

نهائيا.
  وقال غول انه «واضح جدا كم نعلق نحن والرئيس 
أوباما أهمية على العالقات األميركية التركية. نحن 
في تعاون وثيــــق حول القضايا املهمــــة التي تهم 

املنطقة والعالم».
  وكان وزير اخلارجية التركي أحمد داود أوغلو 
أعرب في وقت سابق عن ارتياحه النتهاء والية مجلس 
النواب األميركي من دون مناقشة القرار رقم ٢٥٢ الذي 
صدقت عليه جلنة العالقات اخلارجية في املجلس 
في مارس املاضي وقالت رئيســــة املجلس نانسي 

بيلوسي انه قد يعرض للتصويت خالل أيام.
  وقال داود أوغلو «نحن راضون ألن تطورا كان 
ميكن أن يسدد ضربة للتوازنات في القوقاز والعالقات 
التركية األرمينية والتركية األميركية لم يحدث في 

الكونغرس األميركي. ساد املنطق السليم».
  وأضــــاف «تابعنا التطورات عن كثب. نشــــكر 
اإلدارة األميركية نشكر الرئيس باراك أوباما ووزيرة 
اخلارجية هيالري كلينتون والوزراء اآلخرين على 

جهودهم».
  هذا األمر يثبت مجددا ان تقييم األحداث التاريخية 

من قبل السلطات السياسية خاطئ باملبدأ». 

 عواصــــمـ  وكاالت: أقر مجلس الدوما الروســــي 
امس بالقراءة األولى قانونا يتبنى معاهدة «ستارت 
٢» لتقليص األسلحة اإلســــتراتيجية مع الواليات 
املتحــــدة. وذكرت وكالة «إيتارتاس» الروســــية ان 
املجلــــس صوت على القانــــون بأغلبية ٣٥٠ صوتا 
مقابل ٥٨، وكان رئيس جلنة الشــــؤون اخلارجية 
في املجلس قسطنطني كوساتشوف أعلن في وقت 
سابق  ان املجلس لن يجري القراءة الثانية ملشروع 
قانون التصديق على املعاهدة قبل يناير ٢٠١١، وقال 
كوساتشوف انه ال ميكن للبرملان الروسي أن يتجاهل 
تغييرات يقال ان مجلس الشيوخ األميركي أدخلها 
على مســــودة وثيقة التصديق علــــى هذه املعاهدة 
خصوصا ان النــــواب الروس لم يروا هذه الوثيقة 

بصيغتها النهائية بعد.
  الى ذلك، صرحت نائبة وزيرة اخلارجية األميركية 
روز جيتيمولر بأن أول تبادل للمعلومات عن األسلحة 
اإلستراتيجية بني الواليات املتحدة وروسيا سيتم 
بعد ٤٥ يوما من دخول معاهدة «ستارت ٢» لتقليص 

األسلحة اإلستراتيجية الهجومية حيز التنفيذ.
  وقالت جيتيمولر في لقاء صحافي حول املعاهدة 

بعد مصادقة مجلس الشيوخ عليها: «بعد ٤٥ يوما من 
دخول املعاهدة حيز التنفيذ سنتبادل أول مجموعة 
بيانات من أجل قاعدة البيانات اخلاصة باملعاهدة». 
وأضافت: «هذه البيانــــات تتعلق بالوضع احلالي 
وانتشار قواتنا اإلستراتيجية النووية وصواريخنا 
البالستية العابرة للقارات وصواريخنا البالستية 
التــــي تطلق من الغواصــــات والقاذفات.. لذلك فإن 
تبادل املعلومات يجب أن يتم بعد ٤٥ يوما من دخول 

املعاهدة حيز التنفيذ».
  وتنص هذه املعاهدة التي وقعها الرئيسان األميركي 
باراك أوباما والروسي دميتري مدڤيديڤ في ٨ أبريل 
٢٠١٠ وصادق عليها مجلس الشيوخ األربعاء املاضي، 
على تخفيض ترسانة كل من الدولتني من الرؤوس 
النووية املدمرة ووســــائل حملهــــا إلى ١٥٥٠ و٨٠٠ 
وحدة على الترتيب. وقالت جيتيمولر إن واشنطن 
تتوقع أن ينظر مجلس الفيدرالية الروسية ومجلس 
الدوما بشكل مكثف في املعاهدة وبسرعة، متوقعة 
أن يتم تبادل وثائــــق املصادقة في يناير املقبل أو 
فبراير على أبعد تقدير، وهو ما يعتمد على مصادقة 

روسيا عليها. 

 طرابلس ـ أ.ف.پ: نفى سيف 
االسالم جنل الزعيم الليبي معمر 
القذافي في بيان وجود صراع على 
الســــلطة بينه وبني اشقائه، كما 
اوضح انه ال ميلك اي «سلطة او 

تأثير» على رئاسة احلكومة.
  وقال سيف االسالم الذي يقود 
االصالح في البالد في البيان الذي 
تسلمت وكالة فرانس برس نسخة 
منه «ال يوجد خــــالف او صراع 
مزعوم على السلطة كما اشارت 
تقارير صحافية» بينه وبني اشقائه 
واضاف انه «يتمتع بعالقات طيبة 

ووثيقة» مع اسرته.
اثر  التصريــــح    ويأتي هــــذا 
اعالن مؤسســــة القذافي للتنمية 
التي يرأســــها التخلي عن دورها 
السياسي وانشــــطتها في مجال 
حقوق االنســــان وبعد اســــابيع 
من اعتقال ٢٠ صحافيا يعملون 

لوسائل اعالم تابعة لشركة الغد 
التي ميلكها، قبل اطالق سراحهم 

بأمر من معمر القذافي.
  وعزت معلومــــات صحافية 
تخلي مؤسسة القذافي عن دورها 
السياسي واالعتقاالت التي طالت 
صحافيي الغد الــــى صراع على 
السلطة بني احملافظني واالصالحيني 

وبني ابناء القذافي.
البرقيات    واشــــارت احــــدى 
الديبلوماسية التي نشرها موقع 
ويكيليكس مؤخرا الى صراع بني 
سيف االسالم وشقيقه املعتصم 

بالذات.
  ويدعو سيف االسالم الذي ال 
يشغل اي منصب رسمي منذ ٢٠٠٧ 
الى تنفيذ سلسلة من االصالحات 
وخصوصا من خالل الدعوة الى 
تبني دستور جديد وضمان حرية 
الصحافــــة وتفعيل مؤسســــات 

املجتمع املدني.
  وقد دعــــا في ٢٠٠٦ الى الدفع 
باجتاه تأســــيس شركة اعالمية 
مستقلة عن االعالم الرسمي لكن 

محاوالته تعثرت منذ ٢٠٠٩.
  وجنحت مؤسسة «الغد» في 
البداية في انشاء اعالم مميز ورفع 
سقف احلرية فيه. لكن هذه اجلهود 
احبطت وتعرض تلفزيون وصحف 
انشأتها الشركة للتأميم او االغالق. 
ونفى سيف االســــالم في البيان 
«امتالكه لشركة الغد االعالمية»، 
مؤكدا انــــه «يدعمها فقط» وانها 
«ملك للصحافيــــني واالعالميني 

الليبيني».
  واخيرا، نفى ســــيف االسالم 
القذافي في البيان نفسه ان «يكون 
له اي تأثير او سلطة على رئاسة 
الوزراء او في القرارات التي تتخذها 

لتسيير امور البالد». 

 نجاد يصف أعضاء مجلس األمن بالـ «متخلفين سياسيًا»
  ومتكي يدعو الحكومة اإليرانية «للتوقف عن الكذب»

 إيران أخلت سبيل قياديين من «القاعدة» إلعادة بناء التنظيم في أفغانستان وبينهم الكويتي أبوغيث والليبي سيف العدل

 منوچهر متكي  أحمدي جناد 

تنظيـــم القاعدة أمين الظواهري 
وأبومحمد املصري خبير املتفجرات 
والذي شارك في تفجيرات كينيا 
وتنزانيا ومحفـــوظ ولد الوليد 
وهو أحد علماء الدين في تنظيم 
القاعـــدة األصلـــي والكويتـــي 
أبوغيث املتحدث باسم  سليمان 
القاعدة خالل هجمات ١١ سبتمبر 
٢٠٠١». وذكـــرت أن املســـؤولني 
االستخباراتيني «زعموا أن ٣ من 
أفراد عائلة زعيم القاعدة أسامة 
بن الدن كانوا أيضا من بني قياديي 
القاعدة الذين افرجت عنهم ايران 

في األشهر األخيرة».
  والذين اعتقلتهم حني جلأوا إلى 
أراضيها بعد فرارهم من القوات 
االميركية في افغانستان في أعقاب 
الغزو عام ٢٠٠١ ووضعتهم حتت 
اإلقامة اجلبرية في منزل شمال 

طهران كرصيد استراتيجي.
  ونسبت إلى هؤالء املسؤولني 
قولهم «إن إخالء ســـبيل قياديي 
تنظيم القاعدة كان جزءا من صفقة 
لإلفراج عن الديبلوماسي اإليراني 
حشمة اهللا عطرزاده الذي اختطفه 
تنظيم القاعدة وشـــبكة حقاني 
املرتبطة بحركة طالبان مبنطقة 

القبائل في باكستان». 

وباكستان.
  ونقلت الصحيفة عن مسؤولني 
استخباراتيني في باكستان وبلد 
آخر في منطقة الشـــرق األوسط 
طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم 
«إن إيران قدمت دعما نشطا لتنظيم 
القاعدة في األشهر األخيرة بعد أن 
كان دورها في املاضي يقتصر على 
غض الطرف عن حتركات مقاتلي 

القاعدة عبر أراضيها».
  وأشارت إلى أن مسؤوال بارزا 
في االستخبارات الباكستانية «أكد 
أن احلرس الثوري اإليراني يقوم 
بتسهيل الدعم حلركة القاعدة في 
الكثير من احلاالت وأن زيادة الدعم 
اإليراني للقاعدة وحركة طالبان 
أثار قلـــق باكســـتان وحليفتها 

السعودية».
  وأضافت الصحيفة أن من بني 
قياديي القاعدة الذين أفرجت عنهم 
إيران «الليبي سيف العدل والذي 
يعد وأحدا من الشخصيات األكثر 
قدرة في هيـــكل تنظيم القاعدة 
األصلي وكان ضالعا في هجمات 
بالقنابل في كينيا وتنزانيا عام 
١٩٩٨ وأبواخلير املصري العضو 
السابق في حركة اجلهاد املصرية 
ومن املقربني من الرجل الثاني في 

أنه علم بذلـــك أثناء اجتماع مع 
املسؤولني في السنغال.

  وبينما وصف متكي قرار إقالته 
بأنه عمل «غير إسالمي ومهني»، 
دعا احلكومة أمس إلى «التوقف عن 
الكذب» ألن ذلك ال يليق بالنظام 
اإلسالمي وال بكرامة وثقافة ومتدن 

الشعب اإليراني العزيز».
  من جهة أخرى، ذكرت صحيفة 
التاميز الصادرة أمس أن احلكومة 
اإليرانية أخلت سبيل عدد كبير 
من قياديي القاعدة من الســـجن 
ليعيدوا بناء هياكل التنظيم في 
املناطق احلدودية بني أفغانستان 

اخلارجية اإليراني السابق منوچهر 
متكي أمس نفيه بشدة أن يكون 
قـــد مت إبالغه بقـــرار إقالته قبل 

إعالنه.
  وجاءت هذه التصريحات بعدما 
كـــرر الرئيـــس اإليراني محمود 
أحمدي جناد أمس األول ما سبق 
ان أعلنه مسؤولون إيرانيون بأنه 
أبلغ متكي بقرار إقالته قبل سفره 

إلى السنغال.
  ونفى متكي فـــي بيان نقلته 
وكالة أنباء «مهر» أن يكون قد مت 
إبالغه بقرار إقالته وإطالعه على 
اسم املرشـــح خلالفته، موضحا 

 عواصمـ  وكاالت: وصف الرئيس 
اإليراني محمود أحمدي جناد الدول 
األعضاء في مجلس األمن الدولي 
بالـ «متخلفة سياسيا» الستمرار 

إميانها بفاعلية العقوبات.
  ونقلـــت وكالة أنبـــاء العمال 
اإليرانية (ايلنا) عن أحمدي جناد 
قوله خالل زيارة السطنبول: «ان 
مسؤولي تلك الدول الذين مازالوا 
يعتقدون فـــي األلفية الثالثة ان 
العقوبات وسيلة مؤثرة متخلفون 

سياسيون».
  وقال أحمدي جنـــاد كما ردد 
من قبل إن عقوبات األمم املتحدة 
ليس لها أي تأثير ألنه ال الواليات 
املتحـــدة األميركيـــة وال أوروبا 
لهما دور رئيســـي في االقتصاد 

اإليراني.
  وأضاف ان االجتماع النووي مع 
القوى العاملية الذي من املقرر عقده 
نهاية الشهر املقبل في اسطنبول 
ســـيكون فرصة مهمة لتسوية 

النزاع.
  ولكنه أشار مجددا إلى ان إيران 
لن تخاف ولن تتخلى عن حقها 
فـــي امتـــالك تكنولوجيا نووية 

سلمية.
  على صعيـــد آخر، جدد وزير 

 باريس: مازال غباغبو يستطيع
  الخروج بشرف من الحكم 

 باريس ـ أ.ف.پ: صرحت وزيرة 
اخلارجية الفرنسية ميشال اليو ماري 
امس بأن رئيس ساحل العاج املنتهية 
واليته لوران غباغبو مازال يستطيع 
االستفادة من «خروج مشرف» من 
احلكـــم، لكنها حذرت مـــن ان هذه 
االمكانية تتضاءل اذا ما استمرت اعمال 
العنف.وقالت الوزيرة الفرنسية الذاعة 
راديو مونتي كارلو-بي.اف.ام.تي.في، 
«مازال غباغبو يستطيع االستفادة 
من امكانيـــة اخلروج مرفوع الرأس 

من هـــذا الوضع من خالل االعتراف 
مبا افرزته النتائج وتسليم السلطة». 
واضافت «يحق له ان يغادر بشرف 
لكن، كلما مر الوقت وحصل تدهور 
وتفاقمت اعمال العنف، تضاءلت هذه 
االمكانية». وكانت الوزيرة الفرنسية 
ترد على سؤال حول ما اذا عرضت 
بلدان على غباغبو اســـتضافته في 
املنفى. وقد اسفرت اعمال العنف التي 
تلت االنتخابـــات عن ١٧٣ قتيال كما 

تقول االمم املتحدة. 

 أسانج: أتوقع قتلي على طريقة «روبي» بواشنطن ومصيري بيد كاميرون
 لندن ـ عاصم علي

  اعتبر مؤســـس موقع «ويكيليكس» 
جوليان أســـاجن في مقابلة مع صحيفة 
البريطانيـــة أمس أن «من  «الغارديان» 
املستحيل سياسيا» لبريطانيا تسليمه 
الى الواليات املتحدة، الفتا الى ان مصيره 
ســـيكون بني يدي رئيس الوزراء ديڤيد 
كاميرون في حال اتهامه بالتجسس في 

أميركا. 
  وقال أساجن الذي يقيم حاليا في اقامة 
شبه جبرية في منطقة نورفولك البريطانية 
إن من الصعب لكاميرون تســـليمه الى 
واشنطن فيما أكثرية البريطانيني ترفض 
ذلك «فاملوضوع سياسي، وفي االمكان توقع 
محاولة للتأثير في الرأي العام البريطاني 

وفي دورنا كالعب أخالقي».
  وينفي أســـاجن الذي يقـــاوم محاولة 
ترحيله الى الســـويد، االتهامات املوجهة 
إليه هناك، لكنه يعتقد أن التهديد األكبر 
حلريته وملوقعه «ويكيليكس» مصدره 

الواليات املتحدة «الغاضبة». 
  وكشف ان ادارة الرئيس األميركي باراك 
أوباما «حتاول ابرام صفقة» مع اخلبير 
السابق في االستخبارات برادلي ماننغ (٢٣ 
عاما)، مصدر أكثر من ربع مليون برقية 

ديبلوماسية، الدانة «ويكيليكس».
  واعتبر أنه في حـــال جناح الواليات 
املتحدة في تسلمه من السويد أو اململكة 
املتحدة، فـــإن «هناك احتماال كبيرا» بأن 
يقتل «على طريقة جاك روبي»، أي داخل 

السجون األميركية. 
  وقـــال إن «ويكيليكس» ال متلك املال 
الكافي لتسديد تكاليف فريق الدفاع عنه 
على الرغم من وجـــود محامني تطوعوا 
ملساعدته، مشيرا إلى أن الكلفة احلالية 

نصف مليون جنيه.
الشـــركات واملواقع  قـــرار    وأقر بأن 
االلكترونية األميركيـــة وقف العمل مع 
«ويكيليكس» حرمـــه من حوالي نصف 

مليون يورو.
  الى ذلك، مازالـــت وثائق ويكيليكس 
تبوح بأســـرارها حيث كشـــفت مذكرة 
ديبلوماســـية أميركية نشرتها صحيفة 
يديعوت احرونوت االسرائيلية ان الغارة 
اجلوية االسرائيلية التي وقعت في السادس 

من ســـبتمبر٢٠٠٧ دمرت مفاعال نوويا 
ســـورية قبل أسابيع من ان يصبح قابال 

للتشغيل.
  وكتبت وزيـــرة اخلارجية االميركية 
حينذاك كوندوليزا رايس في املذكرة التي 
كشـــفها موقع ويكيليكس «في السادس 
من سبتمبر ٢٠٠٧ دمرت إسرائيل مفاعال 
نوويا بني سرا في سورية مبساعدة كوريا 

الشمالية على ما يبدو».
  وأضافـــت في مذكرتهـــا املوجهة الى 
الديبلوماســـيني األميركيني في  املمثلني 
اخلارج ان «خبراءنا في االســـتخبارات 
مقتنعون بان الهجوم استهدف فعال مفاعال 
من نوع املفاعل نفســـه الذي بنته كوريا 

الشمالية في يونغبيون». 

 «ويكيليكس»: رايس أكدت تدمير إسرائيل لمفاعل نووي بسورية قبل عمله بأسابيع 


