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 أديس أباباـ  أ.ش.أ: قال وزير الدولة االثيوبي لشـــؤون املياه 
والطاقة كيبيدي دبرا ان بالده ستعزز من دعمها ملبادرة حوض 
النيل، موضحا ان هذه املبادرة تسهم بشكل كبير في ضمان مزايا 
ومنافع للدول املتشـــاطئة على نهر النيل.واضاف دبرا، لوكالة 
االنباء االثيوبية اول من امس مبناسبة االحتفال بـ «يوم النيل 
للعام ٢٠١١» والذي اقيم بأديس ابابا الثالثاء املاضي، ان التعاون 

بني الدول املتشاطئة يتعزز منذ انشاء هذه املبادرة. 

 إثيوبيا تؤكد أنها ستعزز دعمها لمبادرة حوض النيل

 وصول البارجتين اإليرانيتين إلى مرفأ الالذقية على الساحل السوري

 واشنطن تضع النائب العام وقائد الحرس الثوري اإليرانيين على الالئحة السوداء
 واشنطنـ  رويترز: فرضت الواليات املتحدة أمس 
األول عقوبات على اثنني من املسؤولني احلكوميني 
اإليرانيني بسبب ما نسب إليهما من انتهاكات حلقوق 
اإلنسان للمحتجني في أعقاب انتخابات الرئاسة 

اإليرانية التي جرت في يونيو ٢٠٠٩.
  وقالت وزارة اخلزانة في بيان إن املدعي العام 
في طهران عباس جعفري دولت أبادي وقائد قوات 
الباسيج التابعة للحرس الثوري اإليراني محمد 
رضا نقــــدي أضيفا إلى القائمة الســــوداء ملكتب 

السيطرة على األصول األجنبية.
  ومينع هذا اإلجراء أي أميركيني من إبرام صفقات 
معهما ويجمد أي أرصدة قد تكون لهما حتت والية 
الواليات املتحدة، ويخضعهما اإلجراء أيضا لقيود 

وزارة اخلارجية بشأن تأشيرات الدخول.
  من جهته، اتهم البيت االبيض الرجلني بارتكاب 
«انتهاكات خطيرة حلقوق االنسان» وهدد باتخاذ 
خطوات مماثلة في حق مسؤولني ايرانيني اخرين 
وكرر الدعوات الى حكومة طهران الحترام حقوق 

مواطنيها.
  وقال البيت االبيض «قائمة األســــماء ســــوف 
تستمر في الزيادة استنادا إلى األحداث في إيران 

ومع ورود مزيد من املعلومات واألدلة».
  واتهمت واشنطن في االونة االخيرة السلطات 
االيرانية بالنفاق لشنها حملة على االحتجاجات 
فــــي بالدها في حني انها تشــــيد باملتظاهرين في 

مصر.
  وقالت وزيرة اخلارجيــــة األميركية هيالري 
كلينتون في بيان «اتضح للعالم ان ايران حترم 
مواطنيها من احلقوق االساســــية التي ما برحت 
تشــــيد بها في اماكن اخرى في الشرق األوسط». 
ويضاف املسؤوالن إلى قائمة حددتها واشنطن من 
قبل تضم ثمانية مسؤولني حكوميني ايرانيني.وقالت 
وزارة اخلزانة إن هذه العقوبات فرضت مبوجب 
أمر تنفيذي وقعه الرئيس األميركي باراك أوباما 

في ســــبتمبر ٢٠١٠ واســــتهدف انتهاكات حلقوق 
اإلنســــان قالت الواليات املتحدة إن مسؤولني في 

احلكومة االيرانية ارتكبوها.
  واضافت ان دولت ابــــادي اضيف الى القائمة 
الســــوداء الن مكتبه وجه االتهام لعدد كبير من 
املتظاهرين من بينهم افراد شاركوا في مظاهرات 
عنيفة مناهضة للحكومة في ديسمبر عام ٢٠٠٩ 
حيث قتل ثمانية أشخاص وأصيب العشرات في 
االشــــتباكات بني قوات األمن وأنصار مير حسني 

موسوي زعيم املعارضة.
  وقال البيت االبيض «نحن مستمرون في دعوة 
احلكومــــة االيرانية الى احترام حقوق شــــعبها 
وسنســــتمر في املطالبة مبحاسبة من ينتهكون 

تلك احلقوق العامة».

  وقالت وزارة اخلزانة إن املدعي العام في طهران 
اتهم احملتجني «مبحاربة اهللا» وهو اتهام عقوبته 

اإلعدام.
  واضافت أن دولت آبادي حرم احملتجني من حقهم 
في احملاكمة مبوجــــب القانون وإن مكتبه اعتقل 
اإلصالحيني ونشطاء حقوق اإلنسان والصحافيني 

بطريقة منهجية وسحق املعارضة السياسية.
  من جانبه، قال آدم سوزبني مدير مكتب مراقبة 
التحقيقات في األصول األجنبية في وزارة اخلزانة 
األميركية في بيان «االســــمان اللذان أعلنا اليوم 
يسلطان الضوء على تواطؤ املسؤولني اإليرانيني 
في انتهاكات كبيرة حلقوق اإلنسان ضد الشعب 

اإليراني».
  وأضاف «ال مكان لدولت آبادي ونقدي في النظام 

املالي العاملي».
  بينما قالــــت اخلزانة ان نقــــدي قائد احلرس 
الثوري «مســــؤول او متورط» في الرد العنيف 
على االحتجاجات الذي قالت اخلزانة انه ادى الى 

مقتل ١٥ شخصا واعتقال املئات من احملتجني.
  في سياق آخر، وصلت السفينتان احلربيتان 
االيرانيتان الى مرفأ الالذقية على الساحل السوري 
امس حســــبما اعلن مصدر ايراني مطلع لوكالة 

فرانس برس.
  وأكد املصدر ان «البارجتني االيرانيتني وصلتا 
الى مرفأ الالذقية الواقع على الساحل السوري» 

من دون االدالء بأي تفاصيل اضافية.
  وكان قائد البحرية االيرانية االميرال حبيب اهللا 
سياري وصل الى سورية حيث وجهة السفينتني 

احلربيتني االيرانيتان كما اعلن مصدر ايراني.
  وكانت البارجتان عبرتا الثالثاء قناة السويس 
ودخلتا البحر املتوســــط للمرة االولى منذ العام 
١٩٧٩. وعلــــى االثر رفعت البحرية االســــرائيلية 
مســــتوى تأهبها كما دعتها الواليات املتحدة الى 

االلتزام بالقوانني الدولية.
  وقال ســــياري للوكالة «ان زيــــارة البارجتني 
الى مرفأ الالذقية هي زيارة عادية وحتمل رسالة 

صداقة وسالم».
  ونفى االميرال املعلومات التي مت تداولها عن ان 

السفينتني ستقومان «مبناورات عسكرية». 
  ولفت الى وجــــود «زوارق مرافقة للبارجتني 
ستكون متواجدة وستقوم بزيارة طويلة بهدف 

التدريبات في وسط البحر».
  والقطعتان هما سفينة االمداد «خرق» املخصصة 
لنقل االمدادات واملساندة والتي يبلغ وزنها ٣٣ الف 
طن، والفرقاطة «الفاند» التي يبلغ وزنها ١٥٠٠ طن 
ويتألف طاقمها من ٢٥٠ بحارا وميكن ان حتمل ثالث 
مروحيات وميكــــن تزويدها بطوربيدات وصواريخ 

مضادة للسفن. وهما مصنوعتان في بريطانيا. 

 املدعي العام اإليراني عباس دولت أبادي  قائد قوات الباسيج محمد رضا نقدي 

 سالم فياض  صائب عريقات 

 مينيون معارضون للرئيس علي عبداهللا صالح يطالبون برحيله 

 روسيا تبرم صفقات أسلحة
   مع دول عربية بقيمة ١٢ مليار دوالر

 أم مغربية تحرق نفسها الستبعادها 
من مشروع إسكان اجتماعي

 مطار بغداد يشهد نزوح نواب وسياسيين
   والمالكي يدعو إلى عدم المشاركة في تظاهرة التحرير

 بغـــداد ـ وكاالت: يرتقـــب ان تنظم تظاهرة 
ضخمة في ساحة التحرير في وسط بغداد اليوم 
للمطالبة بتحســـني اخلدمات العامة ومكافحة 
الفساد فيما دعا رئيس الوزراء العراقي نوري 
املالكي العراقيني امس الى عدم املشـــاركة فيها 
معتبـــرا انها «مريبة ويقـــف خلفها صداميون 

وارهابيون وتنظيم القاعدة».
  ودعا عدد من الناشـــطني ومنظمات املجتمع 
املدني عبر مواقع التواصل االجتماعي فيس بوك 
الى اخلروج في تظاهرة في ٢٥ فبراير للمطالبة 
بتحســـني اخلدمات االساسية ومكافحة الفساد 

وحتسني البطاقة التموينية.
  وقال املالكي في كلمة موجهة الى الشـــعب 
العراقي قبل يوم من التظاهرة ان «هذا ال يعني 
حرمانكم مرة اخرى من حق املظاهرات املعبرة 
عن املطالب احلقة واملشروعة وميكنكم اخراج 
هذه املظاهرات في اي مـــكان او زمان تريدون 
خارج مكان وزمان مظاهرة خلفها الصداميون 

واالرهابيون والقاعدة».

  وقال «احذركم من مخططاتهم التي تستهدف 
حرف املسيرات واملظاهرات لتتحول الى مظاهرات 
قتل وشغب وتخريب واشـــعال فتنة يصعب 

السيطرة عليها وتفجيرات وأحزمة ناسفة».
  وقال املالكي ان «الذين يفكرون بعودة البعث 
السابق وااليام السود من تاريخ العراق وكذلك 
االرهابيون والقاعدة وغيرهم ممن ال يريدون لبلدنا 
اخلير ستجدونهم رمبا اعلى صوتا منكم واكثر 
حماسا للمطالبة بكل ما من شانه اشاعة الفوضى 
واالخالل بالنظام العام وتعريض مؤسسات الدولة 
واملمتلكات العامة واخلاصة للخطر في محاولة 
لالنقضاض على كل ما حققتموه من مكتسبات 
في حياة دميوقراطية وانتخابات حرة وتبادل 

سلمي للسلطة واطالق للحريات».
  واقـــر املالكي بنقـــص اخلدمـــات وقال ان 
«معاناة املواطنني وحاجتهم الى اخلدمات وكذلك 
االصالحات االخرى ال يستطيع احد نكرانها او 
التقليل من شانها وانا شخصيا اعتبر ذلك ليس 
فقط مشـــروعا وامنا ميثل فـــي بعض االحيان 

احلد االدنى مما يجب ان يحصل عليه املواطن 
من حياة كرمية وعزيزة».

  واضـــاف «ولكننا وبناء على مـــا لدينا من 
معلومات مؤكدة وادلة دامغة رمبا ال تخفى على 
الكثير منكم ان هناك جهات معروفة لديكم ممن 
كانوا هم السبب الرئيس لهذا احلرمان والتدهور 
الذي نعيشه يحاولون القفز على هذه املطالب 
املشـــروعة وتوجيهها الى جهـــة اخرى انتم ال 

تريدونها بكل تأكيد».
  وفي ذات السياق جابت سيارات مدنية حتمل 
مكبرات للصوت مدينتي الصدر والشعلة ذات 
الغالبية الشيعية شرق وشمال غرب بغداد امس 
مطالبة السكان بعدم املشاركة في التظاهرات.

  من جهة أخرى، أعلن مصدر في مطار بغداد 
الدولي أن املطار يشـــهد حركة نزوح لعدد من 
النواب والسياســـيني العراقيـــني في حني لفت 
مصدر فـــي إدارة اجلمارك في املطار الى انه مت 
إرجاع مبلغ مليون و٢٠٠ ألف دوالر حاول هؤالء 

إخراجها معهم الى خارج البالد. 

 موسكوـ  أ.ش.أ: ذكرت صحيفة برافدا الروسية اول من 
امس أن مصدر األسلحة الروسي العمالق «روسوبرون 
اكسبورت» أبرم صفقات عديدة مع دول عربية في اطار 
معرض ومؤتمر الدفاع الدولي في ابوظبي «أيدكس-٢٠١١» 

بقيمة ١٢ مليار دوالر.
  ونقلـــت الصحيفة عـــن فيكتـــور كوماردين نائب 
مدير الشركة ان التعاقدات الجديدة تنص على تسليم 
تكنولوجيا دفاعية حديثة للدول العربية، مشيرا إلى 
ان الشـــركة قدمت عروضا ثالثية االبعـــاد لمنتجاتها 
في المعرض ومنها الدبابة تي ٠٩٠ ســـي ومستا ـ إس 
والناقالت المصفحة ونظام بوراتينو توس ـ وإن ايه، 
وأنظمة ســـميرش وجراد، ومنصـــات «فينا» للقصف 

المدفعي.
  وقالت الصحيفة إن روسيا قدمت، في صيغة جديدة، 
٢٠ نوعا من المعدات العسكرية من ٣٣ شركة للصناعات 

العسكرية.
  وتشارك اكثر من ألف شركة من ٤٩ دولة في المعرض، 
المقام على مساحة ١٠٨ آالف متر مربع وتحتل روسيا 
مرتبة متقدمة في سوق االسلحة العالمي فهي مازالت 
واحدة من الدول الرائدة في مبيعات األسلحة، وقدرت 
مبيعات شركة «روسوبرون اكسبورت» عمالق األسلحة 

الروسي في عام ٢٠١٠ بـ ١٠ مليارات دوالر.

 الرباط ـ رويترز: قال مســـؤول باحلكم احمللي أمس 
األول ان امرأة مغربية شابة أشعلت النار في نفسها بعد 
استبعادها من مشـــروع اسكان اجتماعي ألنها أم غير 
متزوجة.وأقر املغرب قانونا جديدا لألسرة في عام ٢٠٠٤ 
جلب إشـــادة من الدول الغربية ملنحه املرأة مزيدا من 
احلقوق أكثر من العديد من الدول العربية.لكن األمهات 
غير املتزوجات مازلن يكافحن في غياب شبكة ضمان 
اجتماعي الن الســـلطات في هذا البلد املسلم ال تعترف 

باألطفال الذين يولدون خارج رباط الزواج.
  وقال رئيس البلدية بوبكر اوشـــن لـ «رويترز» ان 
فدوى العروي (٢٥ عاما) وهي أم لطفلني اســـتخدمت 
سائال قابال لالشتعال الشعال النار في نفسها امام مبنى 
البلدية في سوق السبت بوسط املغرب في ساعة متأخرة 
من مساء االثنني.وقال اثنان من سكان سوق السبت ان 
العروي توفيت أمس األول في مستشفى بالدار البيضاء 

لكن اوشن لم يؤكد ذلك.
  ولم يتســـن االتصال مبصادر طبيـــة للتعقيب في 
مستشـــفى ابن رشد بالدار البيضاء حيث كانت تتلقى 
العالج.العروي هي أول امرأة عربية يعرف انها أشعلت 
النار في نفسها احتجاجا على االحوال االجتماعية بعد 
ان أشعل بائع الفاكهة التونسي محمد بوعزيزي النار 

في نفسه يوم ١٧ ديسمبر.
 

 عريقات ينفي نية عباس حل السلطة
  وفياض يشّكل الحكومة على الـ «فيس بوك»

 اليمن: تواصل المظاهرات المؤيدة والمناهضة 
واستعدادات لجمعتي التالحم واالنطالق

 صنعاءـ  أ.ش.أ: تواصلت امس 
بالعاصمة صنعاء املظاهرات املؤيدة 
واملناهضة للسلطة اليمنية واحلزب 
الدعوات  احلاكم، كما تواصلــــت 
لتنظيم ما سمي بـ «جمعة التالحم» 
فــــي محافظة تعز وكــــذا «جمعة 
االنطالق» مبحافظة عدن (جنوب 
البالد) للتنديــــد بالنظام احلاكم 
باليمن.فقد شهدت شوارع العاصمة 
اليمنية العديد من املظاهرات املؤيدة 
للنظام احلاكم، وجاب املتظاهرونـ  
الذين قدرت أعداد كل مجموعة منهم 
باملئاتـ  عددا من الشوارع بعشرات 
السيارات اخلاصة وسيارات النقل 

الصغيــــرة، وردد املتظاهــــرون 
الشــــعارات املؤيدة للرئيس علي 
عبداهللا صالح، واحلزب احلاكم، 
وأكدوا رفضهم للفوضى والعنف.
التحرير، توافد آالف  وفي ميدان 
املتظاهريــــن لينضموا الى مئات 
املعتصمني بامليدان منذ الليلة قبل 
املاضية، وطالبوا بتأييد اإلجراءات 
واإلصالحات التي يجريها الرئيس 
اليمنيكما أكدوا متســــكهم بقيادة 
الرئيس صالح للبالد، كما جتمع 
اآلالف مــــن املتظاهريــــن مبيدان 
الســــبعني أكبر ميادين العاصمة 
صنعاء القريب من دار الرئاســــة 

اليمنية للتعبير عن مســــاندتهم 
للقيادة السياسية والوقوف وراء 
العام (احلزب  الشــــعبي  املؤمتر 
احلاكم).وشهد العديد من املديريات 
باحملافظات اجلنوبية ومنها في تعز 
وعدن مظاهرات امس لتأييد النظام 
احلاكم باليمن. وفي املقابل تواصلت 
املظاهرات املناهضة للنظام احلاكم 
باليمــــن، حيث تدفــــق اآلالف من 
أبناء اليمن منــــذ الصباح الباكر 
املقام  على االعتصام اجلماهيري 
أمام جامعة صنعاء ملساندتهم في 
النظام احلاكم  مطالبتهم برحيل 

والقضاء على الفساد.

 غزة ـ كونا: نفى رئيس دائرة 
املفاوضات في منظمة  شـــؤون 
التحرير الفلســـطينية د.صائب 
عريقات امس ما نشرته صحيفة 
الرئيس  خليجية بشـــأن نيـــة 
الفلســـطيني محمود عباس حل 
السلطة الفلسطينية في سبتمبر 

املقبل.
  وقال عريقات في حديث مع 
«كونا» عبر الهاتف «ان الرئيس 
عباس حدد خياراته متاما واملسألة 
هنا ال تتعلق بحل السلطة بالنسبة 

له».
الـــذي قدم    ونبـــه عريقات، 
استقالته من رئاسة دائرة شؤون 
املفاوضات قبل نحو اســـبوعني 
ولم يقبلهـــا عباس، الى «انه اذا 
ما استمرت اسرائيل في االحتالل 
وفي تفريغ السلطة من مضمونها 
فإنها بالتأكيد تعمل على تدمير 

هذه السلطة».
  واكد «ان اســـتمرار االحتالل 
واجراءاته وسياســـاته هي التي 
تدمـــر الســـلطة وتفرغهـــا من 
مضمونها وهذا ما يقوله الرئيس 

عباس».
  وأشار الى «انه اذا ما واصلت 
االخيرة تفريغ السلطة من واليتها 
القانونية والسياسية واالمنية 
واالقتصادية وان تبقيها اســـما 
دون مضمـــون مـــع اســـتمرار 
االحتالل فإن هذا ال ميكن القبول 

به واستمراره».
  ورأى «ان البديل عن ممارسات 
اسرائيل هذه هي ان تكون هناك 

سلطة تقود الشعب الفلسطيني 
والدولـــة  االســـتقالل  نحـــو 
الفلسطينية املستقلة بعاصمتها 
القدس على حدود العام ١٩٦٧».

  واعرب عريقات عن اعتقاده 
«ان البديل عن هذا هو ان ميارس 
االحتالل سلطاته كاملة (في الضفة 
الغربية) دون ان يكون بحاجة الى 
غطاء من الســـلطة الفلسطينية 

او غيرها».
  وكانت صحف خليجية نقلت 
امس عن مصادر فلسطينية قولها 
ان الرئيس محمود عباس مييل 
الى اتخـــاذ قرار بحل الســـلطة 
املقبل  الفلسطينية في سبتمبر 
اذا ما تعثرت اجلهود السياسية 
وحتديدا األميركية في احياء عملية 

التسوية.
الرئيس عباس    وقالـــت «ان 
يريد اقامة الدولة الفلســـطينية 
مع قدوم هذا الشهر وفق الشرعية 

الدولية»، االمر الذي رأت فيه انه 
يضع مستقبل السلطة على احملك 
في سبتمبر حيث مير عام على 
الرئيس األميركي باراك  خطاب 
اوباما الذي أعرب فيه عن األمل 
العمومية لالمم  أمام اجلمعيـــة 
املتحدة أن تكون فلسطني دولة 

العام املقبل.
  وأكد عريقات «اعادة النظر في 
الواقع الفلســـطيني ودراسة كل 
االمور اذا ما واصلت اســـرائيل 
تفريغ السلطة من مضمونها مبا 
في ذلك استمرار االحتالل وفرض 
احلقائق واالمالءات على االرض 

بخاصة فيما يتعلق بالقدس».
  واوقفت السلطة الفلسطينية 
في شهر اكتوبر من العام املاضي 
مفاوضات كانت جترى مع اسرائيل 
بعد رفض االخيرة االلتزام بوقف 
بناء املســـتوطنات فـــي الضفة 
الغربية ومدينة القدس احملتلة. 

 إسبانيا وإسرائيل تنهيان قطيعة ٥ قرون
 مدريــــدـ  د.ب.أ: قال الرئيس اإلســــرائيلي شــــيمون بيريز قبل 
يومني إن طرد اليهود من إســــبانيا عام ١٤٩٢ دشن عهدا جديدا من 
«احلزن» وألقى بـ «ظالل مظلمــــة» كان اليهود يطلقون عليه ذات 

يوم «سيفاراد».
  وبعد مرور أكثر من ٥ قرون، التقى بيريز مع العاهل االسباني 
خوان كارلوس عقب افتتاح املركز الثقافي اإلسرائيلي في العاصمة 
مدريد «كاســــا ســــيفاراد» في خطوة جديدة إلصالح العالقات بعد 

عمليات الطرد.
  وقال بيريز إن املركز الثقافي رمبا يساهم في تدشني «عهد ذهبي 
جديد» بني املسيحيني واليهود واملسلمني الذين عاشوا معا في سالم 

في «سيفاراد».
  جاءت زيارة الرئيس اإلسرائيلي الرسمية إلى إسبانيا مبناسبة 
الذكرى السنوية اخلامسة والعشرين إلقامة عالقات ديبلوماسية بني 
الدولتني اللتني لم تكن بينهما عالقات رسمية إال بعد مرور حوالي 

٤ عقود من إقامة دولة إسرائيل.
  وقال خوان كارلوس إن إســــبانيا بحاجــــة ألن تعتني بتراثها 
اليهودي، مشددا على التزامات بالده للقضاء على املشاعر املناوئة 

للسامية وتعزيز املعرفة بالثقافة اليهودية. 

 أنقــــرة ـ أ.ف.پ: أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان امس ان 
تركيا التي «اثبتت ان التعايش ممكن بني اإلســــالم والدميوقراطية» ميكن ان 
تكون «مصدر إلهام» للشعوب العربية. وصرح اردوغان «لسنا نسعى لنكون 
مثــــاال ألي كان، لكن ميكن ان نكون مصدر إلهام ألن تركيا اثبتت ان اإلســــالم 
والدميوقراطية ميكن ان يتعايشا معا بشــــكل جيد».واضاف «ان يكون املرء 
مؤمنا ال يحول دون العيش في دميوقراطية، وان يكون النظام دميوقراطيا ال 

يحول دون اإلميان، ومنذ سنوات ونحن نعيش األمرين معا في هذا البلد». 

 أردوغان: تركيا يمكن أن تكون «مصدر إلهام» للشعوب العربية

   محكمة بريطانية تقضي
   بتسليم أسانج إلى السويد

 لندنـ  يو.بي.آي: قضت محكمة بريطانية أمس بتسليم مؤسس 
موقع ويكيليكس جوليان أســـاجن إلى السويد التي تطالب به 

بتهمة االعتداء اجلنسي على امرأتني.
  وأصدرت محكمة بلمارش في جنوب شرق لندن احلكم بحق 
أساجن (٣٩ عاما) بعد أن كانت قررت تأجيل البت في قضيته ملدة 
أســـبوعني حني مثل أمامها في جلسات استماع يومي السادس 
والســـابع من فبراير احلالي رغم حتذير احملامني املدافعني عنه 
من احتمال أن يواجه اإلعـــدام في الواليات املتحدة إذا ما جرى 

تسليمه إلى السويد.
  وقال احملامون ان ترحيل أساجن إلى السويد ميكن أن يشكل 
انتهاكا للمادة الثالثة من املعاهدة األوروبية حلقوق اإلنســـان 

التي حتظر التعذيب. 

 صحيفة ألمانية: االستخبارات الغربية 
رصدت موقعًا سوريًا محتمًال للوقود النووي

 ڤييناـ  د.ب.أ: ذكرت صحيفة أملانية أمس أن أجهزة استخبارات 
غربية رصدت موقعا يبدو أنه كان مجهزا لتصنيع مواد لبرنامج 

سورية النووي السري الذي تتهم دمشق بإنشائه.
  وجاء ذلك قبيل اجتماع مقرر في أوائل الشهر املقبل للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية في ڤيينا لبحث مسألة املوقع الذي يسمى 
ــرائيل عام ٢٠٠٧ بسبب االشتباه  «الكبار» والذي قصفته إس
ــريا. وكانت الوكالة تتساءل عن املكان  في أنه كان مفاعال س

الذي أنتجت فيه سورية وقود اليورانيوم للموقع.
  وحصلت أجهزة االستخبارات على صور من داخل املبنيني 
بالقرب من دمشق ملعدات تستخدم في حتويل اليورانيوم وفق 

ما ذكرت صحيفة «زود دويتشه تسايتوجن» في تقريرها.
  كتب خبراء نوويون في «معهد العلوم واألمن الدولي» في 
ــنطن، في حتليلهم للتقرير اإلخباري «كل هذه املعدات  واش
ــأة صغيرة لتحويل  تتفق مع ما ميكن توقع وجوده في منش
ــه ليس هناك جتهيزات  ــاروا إلى أن اليورانيوم»، ولكنهم أش

خلطوة مهمة في العملية.
  ونشر معهد العلوم واألمن الدولي صورا التقطت بالقمر 
الصناعي لهذا املوقع في قرية مرج السلطان، أظهرت أنه على 

ما يبدو مجاورا ملستودع للجيش.
ــتبه الواليات املتحدة وإسرائيل في أن املفاعل    وبينما تش
مجهز لتصنيع املواد املستخدمة في إنتاج أسلحة نووية، تنفي 

سورية أن لها برنامجا نوويا سريا.
  وقالت متحدثة باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه ليس 
ــة. وكانت الوكالة  ــا التعليق على ما أوردته الصحيف بإمكانه
الدولية للطاقة الذرية قد ذكرت ان الكبار يحتوي على املقومات 
ــية ملواقع املفاعالت. ويعرف املوقع أيضا باسم «دير  األساس

الزور». 


