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هاڤانـــا ـ ا.ف.پ: 
الكوبي  الزعيم  اتهم 
فيدل كاسترو الواليات 
وبريطانيا  املتحدة 
بارتكاب  واسرائيل 
«مجزرة» ضد العلماء 
االيرانيـــني لوقـــف 
النووي  البرنامـــج 
لطهـــران وتقويض 
الدولية  املفاوضات 

في هذا الشأن.
وكتب كاســـترو 
في عمود نشـــرته 
الصحف الكوبية امس 
االول «ماذا سيقول 

اينشتاين؟».
وأشـــار خصوصا الى مقال نشـــرته 
النشرة االميركية «ذي اتالنتيك»، يتحدث 
عن جهود اجهزة استخبارات ثالث دول 
«وقوى غربية اخـــرى» لوقف البرنامج 
النووي االيراني املثير للجدل،  التي تشمل 
في بعض االحيان «تنسيق اختفاء» علماء 

ايرانيني.
ونقل كاسترو ايضا حجج طهران التي 
تتهم االستخبارات االميركية واالسرائيلية 
بالوقوف وراء عمليتي تفجير اسفرتا في 
٢٩ نوفمبر عن مقتل ماجد شهرياري وجرح 
فريدون دواني وهما عاملا فيزياء يشاركان 

في البرنامج النووي االيراني.

وقبل عـــام قتل 
عالـــم نـــووي آخر 
مسعود علي محمدي 
في اعتداء في طهران 
نسب الى «مرتزقة» 
حلســـاب  يعملون 
اسرائيل والواليات 

املتحدة.
وكانت واشنطن 
وصفت اتهامات طهران 

بـ «السخيفة».
فيـــدل  وقـــال 
كاســـترو ان «هناك 
حوادث خطيرة اخرى 
مبجزرة  مرتبطـــة 
دبرتهـــا  العلمـــاء 
اســـرائيل والواليات املتحدة وبريطانيا 
وقوى اخرى ضـــد العلماء االيرانيني لم 
تنقلها وسائل االعالم الكبرى الى الرأي 

العاملي».
وتابع «ال اذكر مرحلة في التاريخ حتول 
فيها اغتيال علماء الى السياسة الرسمية 

ملجموعة قوى متتلك اسلحة نووية».
وكرر كاسترو ما تقوله طهران من ان 
هذه االعمال ضد العلماء االيرانيني تندرج 
في اطار سياسة الضغوط التي متارسها 
القوى الكبرى قبل استئناف املفاوضات 
مع ايران حول برنامجها النووي املقرر 

في ٢٠ يناير في اسطنبول.

واشنطن ـ وكاالت: قتلت نائبة اميركية و٦ 
اشـــخاص آخرين امس في تاكسون (اريزونا 
ـ جنوب غرب) بيد شـــخص أطلق النار خالل 
جتمع سياسي وفق ما نقلت اإلذاعة األميركية 

العامة عن مكتب الشرطة احمللية.
وقالـــت اإلذاعـــة فـــي بيـــان ان العضوة 
الدميوقراطية في مجلس النواب االميركي عن 

والية أريزونا غابرييل جيفوردز فارقت احلياة 
امس بعد إطالق النار عليها خارج أحد املتاجر 
كما قتل معها ٦ مـــن مرافقيها، بينما أصيب ١١ 
شخصا آخرين خالل جتمع سياسي كانت تشارك 
النائبة فيه، حني قام مجهول بإطالق النار بشكل 
عشـــوائي فأصابها بالرأس، وألقت قوات األمن 

القبض على مطلق النار.

مقتل نائبة في الكونغرس األميركي و٦ آخرين بإطالق نار في أريزونا

مندوب طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور روسيا األسبوع المقبل 

إيران تعلن قدرتها على إنتاج شرائح وقضبان الوقود النووي

أعضاء من جلنة االستفتاء يتفحصون الصناديق وقوائم املسجلني عشية االستفتاء           (رويترز)

مقتدى الصدر خالل كلمته في النجف أمام أنصاره أمس            (رويترز)

جورج كلوني املمثل األميركي في زيارة جلوبا عاصمة اجلنوب السودان امس    (أ .پ)

فيدل كاسترو

صورة أرشيفية ملوقع أصفهان النووي               (أ.ف.پ)

غابرييل جيفوردز

طهران: الجاسوسـة األميركيـة المعتقلة فـي «جلفا» 
كانت مكلفة بتصوير الشريط الحدودي بواسطة آالت متطورة

طهرانـ  أ.ش.أ: بينما يعتقد الغرب أن إيران 
غير قادرة على ذلك، أكد وزير اخلارجية اإليراني 
بالوكالة علي أكبر صاحلي أن بالده قادرة على 

صناعة شرائح وقضبان الوقود النووي.
وقال صاحلي فـــي تصريحات ـ نقلت عن 
شبكة «يورونيوز» اإلخبارية امسـ  إن الغرب 
كان يعتقد أن طهران ال متتلك هذه التكنولوجيا 
لتحويل اليورانيوم املخصب بنسبة ٢٠٪ إلى 
صفائح الوقود ملفاعل طهران الذي أنشـــأ في 

عام ١٩٧٠ من قبل األميركيني.
وأضاف صاحلي الذي يرأس منظمة الطاقة 
النووية اإليرانيـــة أن هذه القضبان اخلاصة 
باملفاعالت النووية ســـيتم انتاجها في موقع 

«أصفهان» النووي الواقع في وسط البالد.
وأوضح املسؤول اإليراني أننا قمنا بإنشاء 
وحدة إلنتاج قضبان الوقود في موقع «أصفهان 
النووي»، مضيفـــا أنه باالنتهاء من بناء هذه 
الوحدة تعد إيـــران من الدول النـــادرة التي 
الوقود.  انتاج قضبان وصفائح  اســـتطاعت 
وأكد صاحلي أن انتاج الصفائح وقضبان الوقود 
صحيح وأن العالـــم ال يرغب في تصديق أن 
إيران تبحث عـــن امتالك تكنولوجيا النووي 

إلغراض سلمية فقط.
وتأتي هذه التصريحات قبل بدء جولة جديدة 
من املفاوضـــات النووية بني إيران ومجموعة 
٥+١ (الواليات املتحدة وفرنسا واململكة املتحدة 
وروسيا والصني وأملانيا) املقررة نهاية يناير 
اجلاري في إسطنبول (تركيا).  الى ذلك، يزور 
مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
علي أصغر سلطانية روسيا في ١٣ و١٤ يناير 
اجلاري إلجراء مباحثات مع املسؤولني الروس 

بشأن امللف النووي اإليراني.
وقال مصـــدر إيراني مطلـــع لوكالة أنباء 
«نوفوسيتي» الروسية إن سلطانية سيزور 
روســـيا يومي الثالث عشر والرابع عشر من 

هذا الشهر.
وأشـــارت إلى أنه من املتوقـــع أن يجري 
ســـلطانية مباحثات مع املســـؤولني الروس 
حول آخر املستجدات املتعلقة بامللف النووي 

اإليراني.
وأضافت ان سلطانية سيعقد مؤمترا صحافيا 
في مقر الوكالة يتناول فيه الوضع املتعلق بامللف 
النووي اإليراني ومبادرة إيران األخيرة بشأن 
تنظيم زيارات إلى منشآت نووية إيرانية لوفود 

من روسيا والصني واالحتاد األوروبي.
في سياق آخر أعلن نائب قائد حرس احلدود 
اإليراني أحمد غراوند أن «اجلاسوسة» األميركية 
التـــي اعتقلت في منطقة جلفا احلدودية يوم 
األربعاء الفائت كانت مكلفة بتصوير الشريط 

احلدودي.
وقال غراونـــد امس لوكالـــة أنباء «مهر» 
اإليرانية ان «اجلاسوســـة هـــال فاياالن ٣٤( 
عاما) كانت مكلفة من قبل األميركيني بتصوير 
الشـــريط احلدودي في منطقة جلفا بواسطة 

آالت متطورة».
وأضـــاف أنه مت اعتقال املواطنة األميركية 
في ٥ يناير اجلاري من قبل خفر حدود جلفا 

على احلدود اإليرانية األرمينية.
وقال غراوند «هذه املرأة دخلت بصفة سائحة 
وكانت تقوم بتصوير الشريط احلدودي واملخفر 
احلدودي والســـوق احلدودية في جلفا» وقد 

جرى تسليمها لدائرة األمن.

كاسترو يتهم الغرب بارتكاب
 «مجزرة» ضد العلماء اإليرانيين

القضاء األميركي يطالب «تويتر» بالبيانات الشخصية بأسانج

«ويكيليكس»: نتنياهو يعتبر عباس 
أخطر زعيم عربي ويجب التخلص منه

عواصمـ  وكاالت: كشفت إحدى وثائق موقع «ويكيليكس» نشرت 
في غزة أمس أن بنيامني نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي قال 
خالل اجتماع خاص مع بعـــض قادة اليهود في الواليات املتحدة 
األميركية ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هو أخطر 

زعيم عربي وفلسطيني واجهته إسرائيل عبر تاريخها الطويل.
وأضـــاف نتنياهو «ان عباس يدمر صورة إســـرائيل في عدة 
محافل دولية، فيما يبني دولته (فلسطني) على اجلبهة الداخلية 

عبر رئيس وزرائه سالم فياض».
ونقـــل موقع «ويكيليكـــس» عن نتنياهو قولـــه «لقد حاولنا 
استخدام حركة حماس ضد عباس ولم ننجح وحاولنا استخدام 
بعض رجال حركة فتح ضده ولم ننجح، بل انه كســـب مزيدا من 
الشعبية، لذلك يجب أن نتخلص من هذا الرجل ونريد مساعدتكم 

إلضعافه داخل الدوائر السياسية األميركية املهمة».
 في سياق آخر، أعلن موقع «ويكيليكس» أن السلطات القضائية 
األميركية طالبت بشكل رسمي موقع «تويتر» االجتماعي باحلصول 
على الرسائل اخلاصة والتفاصيل واملعلومات الشخصية حلساب 

مؤسس «ويكيليكس» جوليان اساجن على املوقع.
وذكر موقع «فوكس نيوز» اإلخباري األميركي أمس أن السلطات 
طلبت البيانات اخلاصة بأساجن على «تويتر»، باإلضافة إلى بيانات 
محلل املعلومات املخابراتية في اجليش األميركي الذي يشتبه في 

كونه قد سّلم الوثائق السرية األميركية للموقع برادلي مانينغ.
وجاء في األمر القضائي ان املعلومات املطلوبة متعلقة بتحقيق 
جنائي جار. وأفادت شبكة «سي إن إن» اإلخبارية بأن األمر الذي 
أصدرته محكمة جزئية بوالية فرجينيا األميركية يطلب «أسماء 
املشتركني واملستخدمني واألسماء املستعارة والعناوين البريدية 

وعناوين اإلقامة».

السودان: الجنوب يختار اليوم.. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

اخلرطـــوم ـ كونـــا ـ أ.ش.أ: تنطلق اليوم 
عملية االســـتفتاء على تقرير مصير جنوب 
السودان حيث سيحدد السودانيون اجلنوبيون 
في هذا االســـتفتاء احلاسم وضعهم بالنسبة 
لشمال السودان إما إمساك مبعروف أو تسريح 

باحسان.. الوحدة أو االنفصال.
ويتوجه نحو ٣٫٩ ماليني ناخب من سكان 
جنوب السودان الى صناديق االقتراع لالدالء 
بأصواتهم في االستفتاء لكتابة صفحة جديدة 

من تاريخهم، وينهي اجلنوبيون بهذا االستفتاء 
املصيري مسيرة ٥٥ عاما من التاريخ املشترك 
مع الشمال غلب عليها طابع احلروب واالزمات 
لم يعش اجلنوب فيها سالما واستقرارا سوى 
خالل الفترة ما بـــني عامي ١٩٧٢ و١٩٨٣ وهي 
سنوات اتفاقية الســـالم االولى التي ابرمت 
في عهد الرئيس الراحل جعفر منيري ثم من 
عام ٢٠٠٥ حيث تاريخ توقيع اتفاقية السالم 
الشامل مع حكومة الرئيس عمر البشير التي 

منحتهم حق تقرير املصير.
ولفترة طويلة اثار حق تقرير املصير كثيرا 
من اجلدل في االوساط السودانية وكان مادة 
ثريـــة لتبادل االتهامات بـــني مختلف القوى 
السياسية السودانية خاصة املعارضة منها في 
الوقت احلاضر والتي حتاول حتميل الشريكني 
حزب (املؤمتر الوطني واحلركة الشـــعبية) 

مسؤولية انفصال اجلنوب املرتقب.
بيد أن شريكي احلكم يرفضان حتمل تلك 

املسؤولية وحدهما بحجة أن األحزاب األخرى 
وافقت على االتفاقية متضمنة تقرير املصير 
مـــن ناحية ومن ناحية أخـــرى فان املطالبة 
بحق تقرير املصير كان سابقا التفاقية السالم 

وطرحته أكثر من جهة.
ويرى كثير من املراقبني ان حق تقرير املصير 
مر مبراحل تاريخية عديدة قبل أن يشـــمله 
بروتوكول «ميشاكوس االطاري» الذي وقع بني 
حزب املؤمتر الوطني احلاكم واحلركة الشعبية 

لتحرير السودان في العشرين من يوليو ٢٠٠٢ 
في ضاحية ميشاكوس الكينية.

ونص البروتوكول على منح شعب اجلنوب 
حـــق تقرير املصير لالختيـــار ما بني وحدة 
السودان أو انفصال اجلنوب عبر استفتاء يجرى 

خالل فترة انتقالية متتد ست سنوات.
بيد ان بروتوكول ميشاكوس لم يكن الوثيقة 
األولى التي حملت نصـــا على تقرير مصير 
اجلنوب فقد سبق أن ضمن ذلك االستحقاق 

في اتفاقيات سابقة منذ بداية تسعينيات القرن 
املاضي بعد أن كانت مطالب اجلنوبيني تقتصر 
بصورة أساسية على حتقيق احلكم الفيدرالي 

بالبالد وذلك قبل االستقالل.
ومتر األيـــام، واآلن صـــار تقرير املصير 
واقعا وبحلول فجر اليوم يتوجه اجلنوبيون 
الى صناديق االقتراع لالدالء بأصواتهم على 
مـــدى أســـبوع لالختيار ما بـــني الوحدة أو 

االنفصال.

البشير: سنعامل الجنوبيين كاألجانب
سلفا كير: ال بديل عن التعايش السلمي 

ــن رئيس حكومة جنوب  ــاـ  ا.ف.پ: اعل جوب
ــالفا كير انه «ال بديل عن التعايش  ــودان س الس
ــودان، وذلك  ــلمي» بني شمال وجنوب الس الس
ــتفتاء، وقال كير امام املقر الرئاسي  عشية االس

«اليوم ال عودة الى احلرب».
ــيناتور االميركي  وأضاف كير وقد وقف الس
جون كيري الى جانبه «ان االستفتاء ليس نهاية 

املطاف بل هو بداية مرحلة جديدة».
وختم كير قائال «ال بديل عن التعايش السلمي» 

بني الشمال واجلنوب.
ــيناتور كيري الى جوبا قادما من  ووصل الس

اخلرطوم حيث قابل كبار املسؤولني هناك وعلى 
رأسهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

ــيادية كان الرئيس  ومقابل هذه اخلطوة الس
ــن البشير يعلن في حديث  السوداني عمر حس

تلفزيوني مواقف لها عالقة مبا بعد االنفصال.
ــي حديثه الى قناة  ــبة اليه ف فاجلنوب بالنس
ــاكل كثيرة ويفتقر الى  اجلزيرة «يعاني من مش

مقومات الدولة».
كما قدم الرئيس السوداني صورة عما سيكون 
عليه الوضع بعد االنفصال موضحا ان اجلنوبيني 

املقيمني في الشمال سيعاملون كأجانب.

طالباني يؤكد استعداد العراق الستضافة القمة العربية والمالكي يتعهد بأمن الضيوف

الصدر يدعو أتباعه إلى مقاومة األميركيين «بكل الوسائل»
بغــــداد ـ وكاالت: دعا الزعيم 
العراقي مقتدى الصدر،  الشيعي 
الذي عــــاد االربعــــاء املاضي الى 
النجف بعد اربعة اعوام امضاها 
في ايران، اتباعه الى مقاومة القوات 
االميركية «بالقتال وكل الوسائل» 

حتى خروجهم من البالد.
وقال الصدر امس امام جموع 
كبيرة احتشــــدت قرب منزله في 
حي احلنانة فــــي النجف في ظل 
اجراءات امنية مشــــددة اتخذتها 
الشرطة وافراد حمايته «ما زلنا 
للمحتل نقاوم باملقاتلة العسكرية 

وبكل انواع املقاومة».
وبعد ان دعا احلشــــد من حني 
آلخر الى ان يردد «كال كال يا محتل، 
كال كال للباطل» و«كال كال اميركا.. 
كال كال اســــرائيل»، قــــال الصدر 
«ال نقتل عراقيــــا.. ال متتد ايدينا 
لعراقي.. بل نستهدف احملتل فقط 

بكل انواع املقاومة».
واضاف وسط هتافات احلشود 
«نريد فورا خروج احملتل، الهدف 
االول اخراج احملتل بكل اشــــكال 
املقاومة، والســــالح الهل السالح 
فقط، ورفضنا احملتل بقلوبنا هو 
ايضا مقاومــــة». وأكد الصدر ان 

احتالال والبد من خروج احملتل.. 
ســــمعنا عهدا منها بأنها ستخرج 
احملتل وننتظر ان تفي بوعودها»، 
ودعا الــــى «االفراج عن املعتقلني 
واملظلومني». الى ذلك، أكد الرئيس 
العراقــــي جــــالل طالباني امس 
اســــتعداد بالده الستضافة القمة 
املقبل  املقررة في مارس  العربية 
فيما تعهد رئيس الوزراء العراقي 
نــــوري املالكي باحلفاظ على أمن 
الضيوف. وأجرى طالباني واملالكي 
جلستي محادثات منفصلتني مع 
األمني العام جلامعة الدول العربية 
عمرو موسى تركزتا بشكل أساسي 
على استعدادات العراق الستضافة 

القمة املرتقبة.
وقال املالكي في مؤمتر صحافي 
اللقاء  مشترك مع موســــى عقب 
بينهما انه بحث مع وفد اجلامعة 
البنود التي سيبحثها القادة العرب 
خالل القمة، مؤكدا ان العراق لديه 
جملة مقترحات يعتزم طرحها خالل 
القمة فيما يتعلق بعالقته مع الدول 

العربية وبقية دول املنطقة.
وبشأن الوضع األمني في العراق 
قال املالكــــي «أنا مطمئن جدا الى 
أننا سنحافظ على أمن القمة وامن 

القادة العرب الضيوف» موضحا أن 
اجلامعة العربية ستتابع هذا األمر 

بجدية وأن ال مشكلة هناك».
وتابع «مشــــكلتنا أن اجلميع 
ينظر الى العراق من خالل شاشات 
التلفزة فيتصــــورون أن الوضع 
األمني مترد لكن احلقيقة غير ذلك» 
مشيرا الى أن حكومته تدير بنجاح 
زيارات مليونية أكثر خطورة من 
القمة التي لــــن تتجاوز أكثر من 

يوم أو يومني.
مــــن جانبــــه قال موســــى ان 
العراق اقترح عرض بعض البنود 
على القادة العرب دون الكشــــف 
عن طبيعة تلــــك البنود وموقف 
اجلامعة منها. وأشار الى انه بحث 
مع املالكي أيضا «الوضع االقليمي 
ودور العــــراق الريادي في االطار 
العربي» معربا عــــن أمله في أن 
يكون العمل العربي املشترك بأيد 
أمينة أثناء القيادة العراقية الدورية 

جلامعة الدول العربية.
العراقي  الرئيــــس  أكد  بدوره 
جالل طالباني اســــتعداد العراق 
العربية مشيرا  القمة  الستضافة 
الى أن األوضاع السياسية واألمنية 

في بالده في تقدم مستمر.

«العراق مر بظروف صعبة ابكت 
اجلميع ولــــم يرض بها اال عدونا 
املشترك أميركا واسرائيل وبريطانيا 
شنو خايفني من اميركا». من جهة 
أخرى، قال الزعيم الشــــيعي «اذا 
حدث ما حدث بني االخوة من صراع 
فلننس الصفحة ونقلبها لالبد» في 

اشارة الى خالفه السابق مع رئيس 
احلكومة نوري املالكي.

واضاف «نحن شعب واحد ال 
نرضى مبا يقــــوم به البعض من 
اغتياالت» في اشارة الى اغتيال عدد 

كبير من الضباط في بغداد.
وطلب من اجلموع ترديد «لبيك 

ربي.. لبيك يا عراق.. لبيك يا علي.. 
لبيك يا حسني».

من جهة اخرى، قال الصدر «البد 
للحكومة ان تســــعى الى خروج 
احملتل بأي طريقة جتدها مناسبة، 
بعد توفيرها اخلدمات للشعب».

واضاف «نناشدها كفى للعراق 


