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استنكر في ختام أعمال دورته الـ 122 مشاريع االستيطان اإلسرائيلية في القدس العربية

املجلس الوزاري اخلليجي أعرب عن القلق من التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية لدول »التعاون«
الرياض ـ أ.ش.أ: أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون 

اخلليجي أن السالم الشامل والعادل والدائم ال يتحقق 
إال باالنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي العربية 
احملتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967 في فلسطني 

واجلوالن العربي السوري احملتل، واألراضي التي مازالت 
محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية 

املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واستنكر املجلس الوزاري، في ختام اعمال دورته 
الـ 122 التى عقدت بالرياض برئاسة األمير سعود 

الفيصل وزير اخلارجية رئيس الدورة احلالية، استمرار 
السلطات اإلسرائيلية وإصرارها على بناء آالف الوحدات 

االستعمارية في القدس الشرقية والضفة الغربية، 
وعزل املدينة املقدسة عن محيطها الفلسطيني، وكذلك 
االستمرار في هدم املنازل واالعتداء على دور العبادة 

وجرف األراضي الزراعية، ويعتبر ذلك الغيا وفقا 
لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي مجال مكافحة اإلرهاب، أكد املجلس الوزاري على 
مواقف دول املجلس الثابتة بنبذ العنف والتطرف، 

بجميع أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، 
وأيا كان مصدره.

كما نوه بجهودها في اتخاذ اإلجراءات التنفيذية لتفعيل 
القرارات ذات الصلة في هذا املجال، مؤكدا تأييده لكل 

جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة اإلرهاب، 
ومجددا في الوقت نفسه ضرورة تفعيل القرارات 

والبيانات الصادرة عن املنظمات واملؤمترات، اإلقليمية 
والدولية، املتعلقة مبكافحة اإلرهاب.

وحول العالقات مع إيران، أعرب املجلس الوزاري عن 
بالغ القلق الستمرار التدخالت اإليرانية في الشؤون 
الداخلية لدول مجلس التعاون، في انتهاك لسيادتها 

واستقاللها.
وطالب املجلس إيران بالكف عن هذه السياسات 

واملمارسات،  وااللتزام التام مببادئ حسن اجلوار، 
واالحترام املتبادل، واألعراف والقوانني واملواثيق الدولية، 

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل اخلالفات 
بالطرق السلمية واحلوار املباشر، وعدم استخدام القوة 

أو التهديد بها، مبا يكفل احلفاظ على أمن واستقرار 
املنطقة. وتابع املجلس الوزاري مستجدات امللف النووي 

اإليراني بقلق بالغ مؤكدا على أهمية التزام إيران 
بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومؤكدا 
على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار 

األسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية 
للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي الشأن العراقي أكد املجلس الوزاري لدول التعاون 
اخلليجي التزامه التام بسيادة العراق، واستقالله، ووحدة 

أراضيه، والقيام مبسؤولياته لتعزيز وحدته واستقراره 
وازدهاره، ولتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول 
املجاورة على أسس مبادئ حسن اجلوار، وعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية، كما أكد على أهمية بذل جميع 

األطراف في العراق الشقيق اجلهود لتحقيق مصاحلة 
سياسية دائمة وشاملة،  تلبي طموحات الشعب العراقي، 

وبناء دولة آمنة ومستقرة، تقوم على سيادة القانون، 
واحترام حقوق اإلنسان، لكي يعاود العراق دوره 

املؤازر للقضايا العربية. وشدد املجلس على ضرورة 
استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس األمن الدولي 

ذات الصلة، ومنها االنتهاء من مسألة صيانة العالمات 
احلدودية تنفيذا للقرار 833، واالنتهاء من مسألة 

تعويضات املزارعني العراقيني تنفيذا للقرار 899، ويدعو 
املجلس الوزاري العراق لإلسراع في ذلك، والتعرف 

على من تبقى من األسرى واملفقودين من مواطني دولة 
الكويت وغيرهم من مواطني الدول األخرى، وإعادة 

املمتلكات واألرشيف الوطني لدولة الكويت. وحث األمم 
املتحدة والهيئات األخرى ذات العالقة على االستمرار 
في جهودها القيمة إلنهاء تلك االلتزامات. وفي الشأن 
السوري تداول املجلس الوزاري في مجريات األحداث 

الدامية في سورية وتداعياتها املأساوية، والتصعيد 
األخير، ورحب بالبيان الصادر عن مجلس اجلامعة 

العربية على مستوى وزراء اخلارجية، بتاريخ 12 
فبراير 2012 بالقاهرة، وما صدر عنه من قرارات تدعو 

إلى إجراءات فاعلة لوقف املجازر التي تفاقمت في 
سورية، وفي هذا الصدد أعرب املجلس الوزاري عن 
خيبة أمله في إخفاق مجلس األمن، بتاريخ 10 فبراير 
2012، في إصدار قرار لدعم املبادرة العربية، مناشدا 

املجتمع الدولي عدم التوقف عن بذل جميع اجلهود، 
وبكل الوسائل املمكنة، وعلى جميع األصعدة،  إليجاد 
حل لألزمة السورية. وأشاد املجلس الوزاري مبوافقة 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة على مشروع القرار املقدم 
من جامعة الدول العربية بشأن األزمة السورية، بتاريخ 
16 فبراير 2012،  معتبرا ذلك دعما للجهود التي تبذلها 

جامعة الدول العربية، واملجتمع الدولي،  للوصول إلى حل 
سلمي لألزمة في سورية.

ورحب املجلس الوزاري بانعقاد املؤمتر الدولي األول 
ألصدقاء الشعب السوري، الذي عقد في تونس بتاريخ 

2012/2/24. وفي هذا اإلطار ناشد املجلس الوزاري 
املجتمع الدولي، واملنظمات املدنية العاملية، باتخاذ 

إجراءات وتدابير حاسمة لدعم إرادة ومطالب الشعب 
السوري الشقيق في التغيير، واإلسراع في رفع معاناته، 
وحقن دمائه، ومراعاة الوضع اإلنساني املتدهور. وجدد 

املجلس الوزاري تأكيده على التزامه الثابت بسيادة 
سورية، واستقاللها، ووحدتها الوطنية، وسالمة أراضيها.

وفي الشأن اليمنى هنأ املجلس الوزاري اخلليجي 
الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، بفوزه 

باالنتخابات، معربا عن ثقته في قيادته لليمن في املرحلة 
االنتقالية املقبلة، متمنيا له التوفيق والنجاح.

ورحب املجلس الوزاري بنتائج االجتماع التشاوري الذي 
عقد بشأن اليمن في مقر األمانة العامة في 13 فبراير 

2012م، وبانعقاد االجتماع املخصص ملناقشة االحتياجات 

اإلنسانية لليمن، واملقرر عقده في مقر األمانة العامة 
في 21 مارس 2012، واالجتماع الوزاري ألصدقاء اليمن، 

املقرر عقده في الرياض باململكة العربية السعودية 
في 23 ـ 24 أبريل 2012. وفي الشأن السوداني رحب 
املجلس الوزاري بتوقيع جمهوريتي السودان وجنوب 

السودان »اتفاق عدم االعتداء« في شأن خالفهما 
احلدودي، برعاية الوساطة األفريقية في مفاوضات 

أديس أبابا، بتاريخ 10 فبراير 2012، وأعرب عن أمله في 
تسوية القضايا العالقة، وحل اخلالفات بالطرق السلمية.
وأشاد املجلس مببادرة جامعة الدول العربية الرامية إلى 

تخفيف التوتر وتسهيل انسياب املساعدات اإلنسانية 
للمتضررين من الصراع في واليتي جنوب كردفان 

والنيل األزرق السودانيني بالتنسيق مع احلكومة 
السودانية واألمم املتحدة واالحتاد األفريقي.

وفي الشأن الصومالي رحب املجلس الوزاري بالنتائج 
التي توصل إليها »مؤمتر لندن حول الصومال«، الذي 

عقد بتاريخ 23 فبراير 2012، وأكد على ضرورة حتقيق 
االستقرار السياسي، في هذا البلد، وتعاون املجتمع 

الدولي على مكافحة اإلرهاب والقرصنة واملجاعة، 
معربا عن األمل في أن يكون في تطبيق ما مت االتفاق 
عليه، في املؤمتر، خطوة لوضع حد للمأساة التي دفع 
ثمنها الشعب الصومالي، وأكد املجلس الوزاري على 

ضرورة دعم التنمية في الصومال، للنهوض باألوضاع 
االقتصادية واملعيشية لشعبه.

منظمة األمن والتعاون في أوروبا تؤكد حدوث مخالفات كبيرة في احتساب أصوات الناخبني

بوتني يحصل على 99% من األصوات في الشيشان 
وأقل من 50% في موسكو!

بسبب مخالفات اجرائية«.
وتابعت ان »احلملة االنتخابية 
سخرت بش����كل واضح ملصلحة 

احد املرشحني«.
وتابعت ان »عمليات حش����و 
صنادي����ق اقتراح ج����رت. ففي 
27 مركزا الحتس����اب األصوات 
متت مراقبتها )من أصل 98( لم 
تعرض بطاقات التصويت على كل 
احلاضرين ولم حتتسب واحدة 

واحدة بشكل شفاف«.
وق����ال املراقب����ون »م����ع ان 
الرئاسية  املرشحني لالنتخابات 
الروسية كانوا قادرين على القيام 
باحلملة من دون عراقيل، سخرت 
الظروف بشكل واضح ملصلحة 
مرشح واحد هو رئيس الوزراء 

فالدميير بوتني«.
وتابعوا ان »هذه االنتخابات 
أظهرت ان هن����اك فائزا واضحا 
بأغلبية مطلقة من دون احلاجة 
ال����ى دورة ثاني����ة. لك����ن خيار 
الناخبني كان محدودا والتنافس 
االنتخابي ل����م يكن عادال وغاب 

حكم مستقل«.
وانتق����دت البعثة ايضا عمل 
التي  الكامي����رات االلكتروني����ة 
وضعت في مراكز االقتراع وهو 
اجراء اقترحه بوتني نفسه بعدما 
حتدثت املعارضة ومراقبون عن 
عمليات التزوير في االنتخابات 
التشريعية التي جرت في ديسمبر 

املاضي.

وحصل فالدميير بوتني على 
87% و83% ف����ي هاتني املنطقتني 
الواقعتني جنوب موسكو حيث 
كان س����جل ايضا معدالت عالية 
جدا في االنتخابات الرئاسية لعام 

2004 )91.35% و%83(.
ولكن في العاصمة في موسكو 
لم يحصل بوت����ني اال على %47 
من األص����وات مقابل 68.6% في 
االنتخاب����ات الرئاس����ية لع����ام 

.2004
وقد حل في املرتبة الثانية بعده 
امللياردير ميخائيل بروخوروف 
)نحو 20%( الوافد اجلديد على 
الساحة السياسية الذي استفاد 
أساسا من أصوات الطبقة الوسطى 

في املدن الكبرى.
اللجنة  وقال نائب رئي����س 
االنتخابية في موسكو الكسندر 
بوديتش����يف ان »بروخوروف 
احت����ل الصدارة ف����ي 20 مكتب 

تصويت«.
في هذا الوقت، قال املراقبون 
التابعون ملنظمة األمن والتعاون 
في أوروب����ا أمس ان االنتخابات 
الرئاسية الروسية التي فاز فيها 
فالدميير بوتني شهدت مخالفات 
كبيرة خالل احتساب األصوات 
بعد حملة »سخرت بشكل واضح« 

ملصلحة رئيس الوزراء.
وقالت املنظم����ة في بيان ان 
»العملية تراجعت عند احتساب 
األصوات وجرت بش����كل سلبي 

عواص���م � وكاالت: طال���ب 
الروس���ية  ائت���الف املعارضة 
املنبثق من حركة املعارضة ضد 
النظام القائم، امس بانتخابات 
رئاسية جديدة، واصفا انتخابات 
امس التي فاز فيها رئيس الوزراء 
فالدميير بوتني بأنها »مهزلة«، 
وذلك اثناء تظاهرة ضمت آالف 

األشخاص في موسكو.
وق���ال اح���د ق���ادة حركة 
املعارضة فالدميير ريجكوف 
وهو يتلو امام املتظاهرين قرارا 
للجنة تنظيم التظاهرة »نطالب 
السياس���ي  بوضع حد للقمع 
والتحقيق حول عمليات التزوير 
الكثيفة واالصالح السياس���ي 
وانتخابات تشريعية ورئاسية 

جديدة«.
وأضاف ان »هذه االنتخابات 
مهزلة، السلطة غير شرعية«، 
وقال »سنواصل حتركنا السياسي 

ما دام لم تنفذ مطالبنا«.
وفي الوقت نفسه، اعتقل نحو 
مائة متظاهر بينهم الكاتب ادوارد 
ليمونوف في منطقة اخرى من 
موس���كو، واعتق���ل نحو مائة 
متظاه���ر آخرين اثناء تظاهرة 

في سان بطرسبورغ.
في هذا الوقت، حقق فالدميير 
بوتني، الذي فاز في االنتخابات 
الرئاسة التي جرت أمس األول 
بنحو 64% من األصوات، أرقاما 
قياسيا في بعض األماكن مع نحو 
100% من األصوات في الشيشان 
اال انه لم يتجاوز حد ال� 50% في 
موسكو وفقا للنتائج األخيرة 

التي أعلنت أمس.
وفي الشيشان حصل بوتني 
على 99.7% من األصوات فيما 
حصل باقي املرش���حني على ما 

بني 0.02% و%0.03.
وفي باقي جمهوريات القوقاز 
الروسي، املنطقة التي تشهد حركة 
مترد إسالمية مسلحة، حقق بوتني 
كالعادة أرقاما قياسيا: 92% في 
انغوشيا و92.8% في داغستان 
 � ف����ي كاراتش����ييفو  و%91.36 

تشركسيا.
وسجلت بلدة غورديفسكي، 
في منطقة بريانسك أفضل نتيجة 
حيث حصل فالدميير بوتني على 
100% من األصوات )مقابل %65.77 

»فقط« في املنطقة كلها(.
وف����ي جمهورية توفا حصل 
بوتني عل����ى 90% من األصوات 
الرئيسيني  مكتسحا منافس����يه 
غينادي زيوغانوف زعيم احلزب 
الش����يوعي )4.3%( وامللياردير 
ميخائيل بروخ����وروف )%1.98 

من األصوات(.
وفي سيبيريا سجل بوتني أسوأ 
نتيجة له في منطقة ايركوتسك 
مع نسبة متواضعة نسبيا بلغت 

55.4% من األصوات.


























شقيقة أحمدي جناد بعد اخلسارة: تالعبوا باالنتخابات
دب���ي � عربية.ن���ت: أكدت 
تقاري���ر أن الكثير من أنصار 
الرئيس محمود أحمدي جناد 
املدن،  انتخابات  س���قطوا في 
ومنهم شقيقته بروين أحمدي 
جناد، وقد فش���لت في مسقط 
الرئيس  رأسها ومسقط رأس 

كرمسار.
الرئيس  وحصلت شقيقة 
على 15500 فقط، فيما حصل 
منافس���ها الفائ���ز وه���و من 
األصوليني عل���ى 16228 فقط، 

وهي إشارة واضحة للفتور في 
انتخابات امل���دن وعن طبيعة 
البرملان املقبل، حيث سيسيطر 
عليه األصوليون الذين يتوعدون 
أحمدي جناد باملساءلة ورمبا 
العزل، بسبب ما يسمونه عدم 
انسجامه الكامل مع املرشد علي 
خامنئي، واعترضت ش���قيقة 
الرئيس، وقالت إن االنتخابات 

مت التالعب بنتائجها.
وإلى ذلك، أثارت مش���اركة 
الرئيس اإلصالح���ي اإليراني 

الس���ابق محم���د خامت���ي في 
التي  التشريعية،  االنتخابات 
أجريت ي���وم اجلمعة املاضي 
غضب الكثير من اإلصالحيني، 
خاصة جيل الشباب وأوساط 
الذين  الط���الب اجلامعي���ني، 
وصفوا اقتراع خامتي بالصدمة 
التي شقت صفوفهم، وأكسبت 
االنتخابات مش���روعية كانت 
تفتقده���ا. إال أن مص���درا في 
املعارض���ة اإلصالحية قال إن 
خامتي يواجه ضغوطا شديدة 

من قبل التيار املتش���دد داخل 
النظام احلاكم في إيران، من واقع 
أن هؤالء املتشددين ينتظرون 
الفرصة املناسبة للقضاء على 

رموز التيار اإلصالحي.
وأضاف املصدر نفس���ه أن 
قيام الرئيس اإلصالحي السابق 
باملش���اركة في االقتراع أفشل 
جميع خطط التيار املتشدد في 
احملافظني، والتي كانت تنوي 
إيذاء رم���وز التيار اإلصالحي 

والقضاء عليهم.

املعارضة الروسية 
تندد بانتخاب بوتني 
وتطالب بانتخابات 

جديدة

أكد صالبة التزام الواليات املتحدة إلى جانب إسرائيل 

أوباما لنتنياهو: التزال هناك فرصة للديبلوماسية 
في األزمة اإليرانية

حماية أمنها ومس���اندتها على 
كل الصعد.

واضافت ان اخلطاب جتاهل 
ما ترتكبه اسرائيل من جرائم 
متكررة بحق الشعب الفلسطيني 
والتي استشرت خالل سنوات 
حكم الرئيس أوباما، مش���يرة 
الى ان الرئيس األميركي تنكر 
الس���تحقاقات عملية الس���الم 
واملمارسات االسرائيلية بحق 
أبن���اء الش���عب الفلس���طيني 
وممثلي�������ه الش���رعيني، وما 
القدس واملسجد  تقوم به ضد 
األقصى من تدمير وهدم وطرد 

للسك��ان.

الواليات املتحدة بحق الشعب 
الفلس���طيني وقضيته، مؤكدة 
انه يعطي االحتالل اإلسرائيلي 
الضوء األخضر لالستمرار في 
جرائمه ضد الشعب الفلسطيني 
دون محاسبة أو حتى إدانة لهذه 

اجلرائم.
وقال���ت وزارة اخلارجي���ة 
في حكومة غ���زة امس ان هذا 
اخلطاب بدد م���ا تبقى من أمل 
في أن تكون أميركا طرفا نزيها 
في التعامل مع قضية فلسطني 
ويوضح م���دى االهتمام الذي 
اإلدارة األميركية لدولة  توليه 
االحتالل وخاص���ة في جانب 

عواصم � وكاالت: أكد الرئيس 
اوباما لرئيس  األميركي باراك 
الوزراء االس���رائيلي بنيامني 
نتنياهو في واشنطن امس ان 
الواليات املتحدة »تقف بجانب 
اسرائيل« ساعيا بذلك لتفادي 
اي هجوم اسرائيلي سابق ألوانه 

على ايران.
وقال اوباما في بداية اجتماع 
بينهم���ا ف���ي البي���ت االبيض 
»الرابطة بني بلدينا ال انفصام 
لها«، مشيرا الى انه اليزال هناك 
فرصة للديبلوماسية في االزمة 
االيرانية داعيا اسرائيل ان تبقى 
سيدة مصيرها ومؤكدا مجددا 
الواليات  التزام  على »صالبة« 

املتحدة الى جانب اسرائيل.
اعل���ن نتنياهو في  بدوره 
الرئيس باراك  مس���تهل لقائه 
اوبام���ا في البي���ت االبيض ان 
اسرائيل يجب »ان تبقى سيدة 
مصيرها«، وذلك في وقت تهدد 
العبرية بش���ن ضربة  الدولة 

عسكرية على ايران.
 وقال نتنياهو ان »مسؤوليتي 
العليا بصفتي رئيسا للوزراء 
االس���رائيلي تقضي بان اسهر 
على ان تبقى اس���رائيل سيدة 
مصيرها«، شاكرا الوباما دعمه 
حلق اس���رائيل في الدفاع عن 

نفسها.
من جه���ة أخ���رى وصفت 
حكومة غزة امس خطاب الرئيس 
األميركي باراك اوباما أمام مؤمتر 
اللوبي اليهودي »اإليباك« بأنه 
نقطة سوداء تضاف إلى سجل 

)أ.ف.پ( الرئيس األميركي مستقبال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو في البيت األبيض امس  

مدير الوكالة الذرية يتحدث عن »أنشطة« جارية في موقع برشني اإليراني

مدير املخابرات األميركية املركزية األسبق لـ »األنباء«: 
مفاوضات أبريل القادم مع إيران تضييع للوقت بال طائل

قال مدير املخابرات املركزية 
االس���بق جيمس وولس���ي في 
تصريح���ات خاصة ب� »األنباء« 
ان اجله���ود  ان���ه ال يعتق���د 
الديبلوماسية احلالية للعثور 
على حل ديبلوماسي الزمة امللف 
النووي االيراني ستسفر عن اي 
نتائج ايجابية. وقال وولس���ي 
ف���ان هناك  »طبق���ا ملعلوماتي 
اجتماع���ا متهيديا س���يعقد بني 
ايران ومجموعة 5+1 في تركيا 
في ش���هر ابريل. والسؤال الذي 
يج���ب ان اعرضه هنا هو: ملاذ؟ 
االيرانيون يقولون ليال نهارا انهم 
لن يوقفوا ما يفعلونه اآلن ونحن 
نقول ان ما يفعلونه سيؤدي الى 
امتالكهم لسالح نووي في نهاية 
املطاف وال يحتاج االمر الى ذكاء 
خاص الستنتاج انه ال توجد اي 
ارضية مشتركة للحوار ناهيك 
عن التوصل الى اتفاق. كل هذا 
يعد تضييعا للوقت ال طائل من 
وارئه. وق���د قلت ذلك مرارا من 

قبل واكرره اآلن«.
وردا عل���ى س���ؤال ح���ول 
تصريح���ات مايكل هايدن مدير 
املخاب���رات املركزي���ة في عهد 
الرئيس جورج بوش بأن ضرب 
ايران سيؤدي الى اسراعها بصنع 
س���الح نووي ولي���س العكس 
قال وولسي »قرأت تصريحات 
اجلنرال هاي���دن ومع احترامي 
الش���ديد فإنني ال اتفق معه في 
ح���رف واحد مما قال. ان ضرب 

ايران يحتمل سيناريوهات كثيرة. 
فهناك ضربة تقتصر على بعض 
املواق���ع النووية وهناك ضربة 
تشمل كل املواقع النووية ثم هناك 
ضربة تنال من املواقع النووية 
والعسكرية جميعا واخيرا فإن 
هناك ضربة تستهدف كل املرافق 
النووية والعسكرية والصناعية 
والسياسية املهمة في ايران. لذا 
علين���ا اوال ان نحدد ما نقصده 

بضرب ايران«.
وبس���ؤاله عم���ا يقصده هو 
بضرب ايران قال وولسي »انني ال 
ادعو الى احلرب. كما انني ال آمل 
ان تنشب. ولكن اذا ما استدعت 
الضرورة فإنني ارى انها يجب 
ان تكون اكثر ش���موال بقدر ما 

نستطيع«.
وتابع »علينا ان نرسل دون 
ابطاء ارب���ع او خمس حامالت 
اضافي���ة الى احملي���ط الهندي. 
ان لدين���ا 11 حاملة باملجموعات 
املرافقة لها وارس���ال  البحرية 
اربع او خمس حامالت لن يؤثر 
على مهامنا االس���تراتيجية في 
بقاع العالم االخرى السيما بعد 
االتفاق االخير مع كوريا الشمالية. 
واعتقد ان هن���اك تصعيدا في 
مع���دالت البناء العس���كري في 
املنطقة ولكنني ال اجده يحدث 
باملع���دالت املقبولة بالنظر الى 
املش���كلة الكبي���رة التي متثلها 
ايران للشرق االوسط وملصاحلنا 

االستراتيجية هناك«. 

في هذا الوق���ت اعلن املدير 
العام للوكال���ة الدولية للطاقة 
الذرية يوكيا امانو امس ان هناك 
»انشطة« جارية في موقع برشني 
العسكري في ايران وتأمل الوكالة 
الذرية في ان ت���زور املوقع في 
اقرب وقت. وقال امانو في مؤمتر 
صحافي »لدينا مؤشرات تفيد عن 
انشطة جارية« في موقع برشني 
الوكالة بوجود  حيث تش���تبه 
حاوية ميكن ان تستخدم الختبار 
مناذج تفجير ميكن تطبيقها على 

اسلحة نووية.
ورفض احلديث عن طبيعة 
ه���ذه النماذج، لكنه قال ان هذه 
االنشطة »تدعو الى االعتقاد انه 
سيكون من املفضل بالنسبة الى 
الوكالة الذري���ة ان تتوجه الى 

املوقع في اقرب وقت«.
وقد منع فريق من مفتش���ي 
الوكال���ة الذري���ة التابعة لالمم 
املتحدة من الوصول الى موقع 
برش���ني في فبراير ما ساهم في 

فشل مهمة الوكالة في طهران.
وق���ال امانو ان املس���ؤولني 
االيراني���ني عرضوا على خبراء 
الوكالة، قبل س���اعات فقط من 
مغادرتهم، زيارة موقع ماريفان 
العسكري الذي اشار اليه التقرير 
الذي نشرته الوكالة في نوفمبر. 
وقد رفض املفتشون العرض، كما 
قال املدير العام للوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
واشنطن ـ احمد عبداهلل ـ والوكاالت  ٭

جيمس وولسي


