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 Arabic Situations

عن �شحيفة اخبار العرب االماراتية

وا�شنطن / بي بي �شي 
قال البيت االبي�ض انه "م�ستاء جدا" 
اال�سرائيلية  احلكومة  موافقة  من 
ال�سكنية  الوحدات  مئات  بناء  على 
القد�ض  قرب  يهودية  م�ستوطنة  يف 
اوامر  ب�سدة  منتقدا  ال�سرقية، 
االخالء والهدم �سد منازل مواطنني 

فل�سطينيني.
للبيت  ال�سحفي  ال�سكرتري  وقال 
"الوقت  ان  جيب�ض  روبرت  االبي�ض 
املفاو�سات،  اطالق  العادة  حان  قد 
وهذه االجراءات جتعل م�ساألة جناح 

مهمتنا ا�سعب".
املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  دعا  كما 
احرتام  اإىل  ا�سرائيل  مون  كي  بان 
بتجميد  قطعتها  التي  التعهدات 

الن�ساط اال�ستيطاين.
يف  والتخطيط  البناء  جلنة  وكانت 
قد  اال�سرائيلية  الداخلية  وزارة 
�سادقت على بناء 900 وحدة �سكنية 
بني  الواقعة  جيلو  م�ستوطنة  يف 

القد�ض وبيت حلم.
ت�سجيل  للمعرت�سني  وي�سمح 
اعرتا�سهم خالل �سهرين، ليتم بعدها 

ا�ستكمال تخطيط امل�سروع.
الذي  االول  امل�سروع  هو  وهذا 
حكومة  ت�سكيل  منذ  عنه  يعلن 
امل�ساريع  ان  اذ  نتنياهو،  بنيامني 
كانت  احلكومة  عليها  �سادقت  التي 

م�ساريع قدمية.
بناء  فاإن  التقديرات  وح�سب 
بعد  اال  يبداأ  لن  ال�سكنية  الوحدات 

عام او اكرث.
للجانب  اكد  قد  نتنياهو  وكان 
من  اكرث  والفل�سطيني  االمريكي 

مرة ان البناء يف القد�ض و�سواحيها 
القد�ض  تعترب  ا�سرائيل  الأن  م�ستمر 

العا�سمة املوحدة لها.
اال�سرائيلية  االإعالم  و�سائل  وكانت 
طلبا  رف�ض  نتنياهو  اأن  اوردت  قد 
امريكيا اليقاف البناء يف م�ستوطنة 

جيلو.
اىل  االمريكي  املبعوث  طلب  فقد 
من  ميت�سل  جورج  االو�سط  ال�سرق 

البناء  عمليات  وقف  اخريا  نتنياهو 
التوتر  لتفاقم  منعا  امل�ستوطنة  يف 
مع اجلانب الفل�سطيني، بينما تكثف 
وا�سنطن جهودها الحياء مفاو�سات 

ال�سالم.
يف  البناء  اإن  قال  نتنياهو  ولكن 
موافقة  يتطلب  ال  جيلو  م�ستوطنة 
جزء  "هي  جيلو  وان  حكومية 

ا�سا�سي من القد�ض".

اجلزء  يف  جيلو  م�ستوطنة  وتقع 
الذي  القد�ض،  مدينة  من  ال�سرقي 
احتلته اإ�سرائيل عام 1967، و�سمته 
مل  الدويل  املجتمع  ولكن  الحقا، 
ويعتربها  اخلطوة  بهذه  يعرتف 

منافية للقانون الدويل.
ويطالب اجلانب الفل�سطيني باإيقاف 
يف  االإ�ستيطانية  الن�ساطات  جميع 
اإىل  العودة  قبل  املحتلة  االأرا�سي 

عر�ست  بينما  املفاو�سات،  طاولة 
االآن جتميدا حمدودا  اإ�سرائيل حتى 

لال�ستيطان.
من جهته رد م�ساعد لرئي�ض الوزراء 
ام�ض  نتنياهو  بنيامني  اال�سرائيلي 
االربعاء على غ�سب الواليات املتحدة 
من موافقة ا�سرائيل على بناء منازل 
من  بالقرب  م�ستوطنة  يف  جديدة 
يف  ياأتي  االمر  ان  بالقول  القد�ض 

اطار برنامج بناء روتيني.
احتواء  على  حري�سا  نتنياهو  وبدا 
حول  وا�سنطن  مع  االخري  اخلالف 
يف  وزراء  واأمر  امل�ستوطنات 
عرب  بعدما  النف�ض  ب�سبط  حكومته 
البيت االبي�ض عن "انزعاجه " خلطة 

بناء 900 منزل جديد يف جيلو.
بعدما  �سدر  االمر  ان  م�سوؤول  وقال 
عن  ا�سرائيلي  اخباري  موقع  نقل 

نتنياهو  حكومة  يف  لوزير  نائب 
"بالت�سرف  املتحدة  الواليات  اتهامه 
كثور يف متجر للخزف" العرتا�سها 
بال�سفة  منطقة  يف  البناء  خطة  على 
جزءا  ا�سرائيل  تعتربها  الغربية 
نتنياهو  م�ساعد  القد�ض.واأر�سل  من 
ر�سائل لل�سحفيني اأي�سا و�سف فيها 
"عملية روتينية."  باأنها  البناء  خطة 
يراجع  ال  عادة  نتنياهو  اأن  واأ�ساف 
جيلو  واأن  البلدية  البناء  خطط 

القد�ض." من  يتجزاأ  ال  "جزءا 
جيلو  يف  البناء  "يتم  امل�ساعد  وقال 
ال�سنوات  ب�سكل منتظم منذ ع�سرات 
التخطيط  ب�ساأن  جديد  يوجد  وال 
اعالن  احلايل."وكان  والبناء 
تخطيط  جلنة  و�سعته  عمل  برنامج 
ا�سرائيلية حول جيلو اأم�ض قد قوبل 
الفل�سطينيني  من  حادة  بتوبيخات 
وا�سنطن  اليهم  ان�سمت  الذين 

واأوروبا واالمم املتحدة.
م�ساعد  وهو  ردينة  اأبو  نبيل  واأدان 
عبا�ض  حممود  الفل�سطيني  للرئي�ض 
خطة البناء وقال انها "تدمر الفر�ض 
االخرية لعملية ال�سالم". وقال عبا�ض 
ان ا�ستئناف عملية ال�سالم لن يتم اال 

بعد وقف البناء يف امل�ستوطنات.
وقال �سائب عريقات كبري املفاو�سني 
الفل�سطينيني ملجطة اذاعة ا�سرائيلية 
اأمامه  نتنياهو  ان  االربعاء  يوم 
اأو ال�سالم."  "اما امل�ستوطنات  خيار 
حتديد  مبحاولة  ا�سرائيل  واتهم 
م�سار ال�سراع بالبناء بدال من طاولة 

املفاو�سات.
اأهمية  من  للتقليل  حماولة  ويف 
وزير  اتيا�ض  ارييل  و�سف  االمر 

باأنها  اخلطوة  اال�سرائيلي  اال�سكان 
"فني" واأ�ساف الذاعة اجلي�ض  �ساأن 
البناء يف املنطقة لن  اأن  اال�سرائيلي 

يبداأ قبل عام اأو اأكرث.
املتحدث  جيبز  روبرت  وقال 
يف  االبي�ض  البيت  با�سم  ال�سحفي 
فيه  نعمل  الذي  الوقت  "يف  بيان 
هذه  فان  املفاو�سات  ا�ستئناف  على 
مبكان  ال�سعوبة  من  جتعل  االعمال 

ان تنجح جهودنا."
تعرت�ض  املتحدة  الواليات  ان  وقال 
طرد  اأعمال  ا�ستمرار  على  اأي�سا 
يف  الفل�سطينيني  منازل  وتدمري 

القد�ض ال�سرقية.
متحدث  وهو  حق  فرحان  وقال 
العام  االمني  ان  املتحدة  االمم  با�سم 
للمنظمة بان جي مون �سجب اخلطة 
اأن  "يعتقد  بان  اأن  واأ�ساف  اأي�سا. 
اجلهود  تقو�ض  االفعال  هذه  مثل 
من اأجل ال�سالم وتلقي ب�سكوك على 
قابلية حل الدولتني للحياة" بالن�سبة 

لال�سرائيليني والفل�سطينيني.
تو�سيع  �سيتجنب  انه  نتنياهو  وقال 
يرف�ض  لكنه  القائمة  امل�ستوطنات 

مطالب بوقف البناء يف القد�ض.
وبنيت م�ستوطنة جيلو حيث يعي�ض 
40 األف ا�سرائيلي يف اأرا�ض بال�سفة 
خالل  ا�سرائيل  احتلتها  الغربية 
عام  اال�سرائيلية  العربية  احلرب 

1967 ثم �سمتها اىل القد�ض.
يف  يهودي  الف   500 نحو  ويقيم 
ال�سرقية  والقد�ض  الغربية  ال�سفة 
اي�سا  ا�سرائيل  عليها  ا�ستولت  التي 
يف حرب عام 1967 بني 2.7 مليون 

فل�سطيني.
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طهران / بي بي �شي 
اتهم قائد القوات امل�سلحة االيرانية اجلرنال ح�سن 
يف  �سيعة  م�سلمني  "بقتل  ال�سعودية  فريوزابادي 
اليمن". وقال فريوزابادي، يف ت�سريحات نقلتها 
الت�سرفات  ان   ، الر�سمية  االيرانية  االنباء  وكالة 
ال�سعودية تعترب "ارهاب دولة"، وانها "خطر على 

اال�سالم وعلى املنطقة عموما".
قد  كانوا  اليمن  �سمايل  يف  احلوثيني   ان  يذكر 
اتهموا اال�سبوع املا�سي القوات ال�سعودية ب�سرب 
قرية مينية خالل عمليات الق�سف التي ا�ستهدفت 
ايران  ال�سعودية  تتهم  الذين  حوثيني،  م�سلحني 

بدعمهم.
وقد اعلن نائب وزير الدفاع ال�سعودي الفريق خالد 
بن �سلطان يف العا�سر من هذا ال�سهر ان الغارات 
اجلوية ال�سعودية التي ت�ستهدف مواقع امل�سلحني 
على  مواقعهم  يخلوا  حتى  �ست�ستمر  احلوثيني 

احلدود بني البلدين.
وكانت ال�سعودية قد �سرعت يف عمليات ع�سكرية 
خطرهم  لرد  اليمن،  �سمايل  يف  احلوثيني  �سد 
الر�سمية  الت�سريحات  ح�سب  ارا�سيها،  عن 

ال�سعودية.
ت�ستهدف  العمليات  تلك  ان  يرون  مراقبني  ان  اال 
عند  قدم  موطئ  على  احل�سول  من  ايران  منع 

احلدود اجلنوبية لل�سعودية.
منذ  احلوثيني  تقاتل  اليمنية  القوات  ان  يذكر 
نحو خم�سة اعوام يف معاقلهم ب�سعدة واملناطق 
القتال  اال ان حدة  البالد،  املحيطة بها يف �سمايل 

ورقعته زادت خالل اال�سابيع االخرية.
اجلامعة  االثنني  طالبوا  قد  احلوثيون  وكان 
"العدوان"  و�سفوه  ما  لوقف  بالتدخل  العربية 
تاأكيدهم  جمددين  له،  يتعر�سون  الذي  ال�سعودي 

انهم لي�سوا على عالقة بايران.
وقالوا ان احلكومة اليمنية تفتعل هذه االتهامات 
"من اجل الدعم واالبتزاز م�ستغلة التعقيدات يف 

العالقات الدولية واالقليمية".

ايران تتهم 
ال�سعودية بقتل 

احلوثيني  يف اليمن
جوبا / رويرتز

يف  باحلكومة  وزير  وا�سيب  �سخ�سا   12 قتل 
الذي ي�ستعد الجراء  ال�سودان  ا�ستباكات يف جنوب 
دولة  لي�سبح  �سينف�سل  كان  اذا  ما  ب�ساأن  ا�ستفتاء 

م�ستقلة.
ادت  العرقي  العنف  زيادة  ان  املتحدة  االمم  وتقدر 
اثار  العام مما  اكرث من 200 �سخ�ض هذا  اىل مقتل 
للنفط  املنتجة  املنطقة  اال�ستقرار يف  ب�ساأن  خماوف 

يف  م�ستقلة  �سبه  وحكومة  اال�ستفتاء  �سمنت  التي 
من  عقدين  من  اكرث  انهى   2005 عام  لل�سالم  اتفاق 

احلرب االهلية مع ال�سمال.
مواجهة  يف  اجلنوبية  القبائل  ال�سراع  و�سع  كذلك 
يف  اال�ستياء  من  الكثري  وترك  بع�سا  بع�سها 
االرا�سي  على  التقليدية  ال�سراعات  متزقها  منطقة 

واملا�سية.
ا�سخا�ض  �سبعة  اإن  الثالثاء  يوم  م�سوؤولون  وقال 

من  مقاتلني  قبل  من  هجوم  اثناء  قتلوا  االقل  على 
قبيلة منداري على جماعة الدنكا املناف�سة يف منطقة 

مقاطعة اويريال يف والية البحريات.
وقال وزير االعالم يف والية البحريات اجاد ت�سول 
املا�سية  الليلة  طوال  هجوم..  "وقع  لرويرتز 
انه  وا�ساف  ال�سباح".  هذا  اىل  وا�ستمر  )االثنني( 

رمبا كان انتقاما لهجوم �سابق للدنكا.
يف  الزراعة  وزير  تقل  �سيارة  تعر�ست  االحد  ويوم 

جنوب ال�سودان �سام�سون كواجي ملكمن بعد ان القى 
كلمة يف والية اال�ستوائية الو�سطى حلث النا�ض على 

امل�ساركة يف االنتخابات القومية.
الداخلية  ال�سوؤون  وزير  األوجن  �سواجن  جري  وقال 
لال�سابة  تعر�ض  الوزير  ان  لرويرتز  اجلنوب  يف 

بالر�سا�ض بينما قتل خم�سة ا�سخا�ض.
وقال الوجن ان املهاجمني كانوا من جماعة تريد ان 

تظل منطقة وندوروبا جزءا من مقاطعة جوبا.

"انهم غ�سبوا..انهم يعتقدون ب�سدة  وا�ساف الوجن 
ان �سام�سون كواجي واحد من زعماء املنطقة الذين 

يريدون ان ت�سم وندوروبا اىل مقاطعة لينيا".
يعوق  قد  �سيئة..ذلك  بداية  "انها  وا�ساف 

االنتخابات."
عدة  من  واحد  هو  وندوروبا  ب�ساأن  واخلالف 
خالفات جارية على االر�ض واحلدود واملوا�سي يف 

اجلنوب.

العنف يف جنوب ال�سودان يودي بحياة 12 �سخ�سًا وي�سيب وزيرًا

را�شيا / اف ب
حفر  باعمال  تقوم  بريطانية  بعثة  عرثت 
عن  بحثا  لبنان  �سرق  يف  الغربي  البقاع  يف 
وافيد   1985 العام  خطف  بريطاين  �سحايف 
عن مقتله يف ما بعد، على هيكلني عظميني يتم 
اجراء فحو�سات عليهما، بح�سب ما افاد م�سدر 

امني وكالة فران�ض بر�ض ام�ض االربعاء.
وع�سكرية  فنية  بريطانية  بعثة  وكانت 
وا�ستخباراتية موؤلفة من ت�سعة اع�ساء بينهم 
منطقة  يف  حفر  اعمال  ايام  منذ  بداأت  امراأة، 
الغربي و�سط حرا�سة  البقاع  الفخار يف  عيتا 
رفات  عن  بحثا  اللبناين،  اجلي�ض  من  م�سددة 
ال�سحايف الربيطاين اليك كوليت الذي خطف 
عن  تقارير  وافادت   ،1985 يف  بريوت  يف 

مقتله العام التايل.
واو�سح امل�سدر االمني ان الفريق عرث ام�ض 
�سيتم  وانه  عظميني  هيكلني  على  الثالثاء 
النووي  الريبي  احلم�ض  فحو�ض  اجراء 
اىل  عائدا  احدهما  كان  اذا  مما  للتاأكد  عليهما 

كوليت.
اكدت  الربيطانية يف بريوت  ال�سفارة  وكانت 
املتحدة  االمم  مع  "بالتعاون  ال�سفارة  ان 
رفات  على  للعثور  ان�سانية  مهمة  يف  ت�سارك 
مواطن بريطاين اختفى يف لبنان العام 1985 

عندما كان يعمل مع االمم املتحدة".
على  التعليق  االربعاء  ال�سفارة  ورف�ست 

املرحلة التي و�سل اليها الفريق يف عمله.
ولي�ست املرة االوىل التي توكل االمم املتحدة 
يف  جرت  بل  كوليت،  عن  البحث  بعثات  اىل 
املا�سي حماوالت اخرى يف املنطقة نف�سها مل 

ت�سفر عن نتيجة.
مع  يعمل  كان  الذي  كوليت  اليك  وخطف 
الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل  غوث  وكالة 
 .1985 العام  بريوت  مطار  قرب  )اونروا( 
واعلنت جماعة ابو ن�سال )املن�سق عن حركة 
فتح الفل�سطينية �سربي البنا( م�سوؤوليتها عن 

عملية اخلطف.
ويف ني�سان 1986، مت بث �سريط فيديو يظهر 
�سنق كوليت ردا، ح�سبما ذكر يف حينه، على 
قواعد  من  انطلقت  امريكية  طائرات  ق�سف 
متول  كانت  التي  لليبيا  بريطانية  ع�سكرية 
من  التاأكد  يتم  ومل  ن�سال.  ابو  جمموعات 

ال�سريط.
منطقة  وكانت   .2002 العام  ن�سال  ابو  وقتل 
امل�سلحة  الفل�سطينية  للمنظمات  معقال  البقاع 
وبعد  الثمانينات.  وبداية  ال�سبعينات  يف 
يف  ال�سوري  اجلي�ض  انت�سر  خروجها، 

املنطقة.

العثور على رفات �سخ�سني خالل 
البحث عن بريطاين فقد يف لبنان

الدوحة / اف ب
االوىل  الفرن�سية  ال�سيدة  ت�سعى 
التي  �ساركوزي  بروين  كارال 
اىل  زيارتها  االربعاء  ام�ض  تتابع 
الدوحة، اىل دعم ان�ساء فروع لعدد 
الفرن�سية  واجلامعات  املعاهد  من 
م�سدر  اعلن  كما  قطر،  يف  الكربى 

مقرب من الرئا�سة الفرن�سية.
االزياء  عار�سة  �ساركوزي،  وقامت 
�سفة  باي  تتمتع  ال  والتي  ال�سابقة 
الفرن�سي،  القانون  بح�سب  ر�سمية 
قبل ظهر االربعاء بزيارة اىل مركز 
ال�سحراء(  يف  )زهرة  "ال�سفلح" 
لرعاية وتعليم املعوقني وجالت يف 
حول  �سرح  اىل  وا�ستمعت  اق�سامه 
من  اكرث  ي�ستقبل  الذي  املركز  عمل 

خم�سمئة طفل ومراهق معوق.
ا�ستمعت  وا�سح،  وباهتمام 
مو�سيقي  عر�ض  اىل  �ساركوزي 
او  معوقون  مراهقون  قدمه  �سغري 
الزي  يلب�سون  بالتوحد  م�سابون 
لهم  و�سفقت  التلقيدي،  القطري 

مطوال كما �سافحتهم فردا فردا.
اىل  ذلك  بعد  �ساركوزي  وتوجهت 
رئي�ستها  والتقت  قطر"  "موؤ�س�سة 
امل�سند،  نا�سر  بنت  موزة  ال�سيخة 
اآل  خليفة  بن  حمد  ال�سيخ  عقيلة 

ثاين.
وقد بحثت معها يف مو�سوع املعاهد 

افتتاح  يف  ترغب  التي  الفرن�سية 
فروع لها بح�سب مقربني منها.

الرئا�سة  من  املقرب  امل�سدر  وقال 
بر�ض  فران�ض  لوكالة  الفرن�سية 
ان  ا�سمه  عن  الك�سف  عدم  طالبا 
�سخ�سية  املراأتني  بني  "العالقات 

تزور  �ساركوزي  وال�سيدة  ومتينة 
موزة"  ال�سيخة  لدعوة  تلبية  قطر 
التي ترعى جممل م�ساريع قطر يف 
الب�سرية  والتنمية  الرتبية  جمال 
ال�سيما حتت مظلة "موؤ�س�سة قطر".

الفرن�سية  ال�سيدة  ان  وا�ساف 
يف  موزة  ال�سيخة  "�ست�سلم  االوىل 
م�ستندا  ر�سمية،  غري  مبادرة  اطار 
يوؤكد ا�ستعداد عدد من ابرز املعاهد 
املدينة  يف  فروع  الفتتاح  الفرن�سية 
"موؤ�س�سة  اطلقتها  التي  التعليمية" 
اجلامعات  من  عددا  وت�سم  قطر" 
االنغلو�ساك�سونية وال �سيما جامعة 
جممع  اىل  ا�سافة  تاون  جورج 

تكنولوجي حديث.
وا�سار امل�سدر خ�سو�سا اىل معاهد 
مثل معهد الدرا�سات التجارية العليا 
)ا�ض او �سي( ومعهد با�ستور ومعهد 
اجلهاز  �سرطان  حول  الدرا�سات 
يعمل  ابحاث  معهد  وهو  اله�سمي، 
العمليات  تقنيات  يف  خ�سو�سا 
االكرث  بعد ويعد من  اجلراحية عن 

تطورا يف العامل.
التي  التعليمية  املوؤ�س�سات  ومن 
تدعم �ساركوزي ت�سديرها اىل قطر 
ومدر�سة  اجلميلة  الفنون  مدر�سة 
�سبق  التي  الع�سكرية  �سري"  "�سان 
اتفاقا  وقطر  فرن�سا  وقعت  ان 

حولها.

كارال �ساركوزي ت�سعى لدعم ت�سدير املعرفة 
الفرن�سية اىل قطر

كارال بروين �ساركوزي

فل�سطينيون يف العراء بعد تهدمي منزلهم

فيينا / رويرتز
قال���ت تقاري���ر �سحفية ام����ض ان مفت�سي 
الوكال���ة الدولي���ة للطاق���ة الذري���ة زاروا  
الثالث���اء مفاع���ال لالبح���اث النووي���ة يف 
دم�س���ق الخ���ذ مزيد م���ن العين���ات بعد ان 
ق���ال تقرير للوكال���ة ان التف�س���ري املبدئي 
ال���ذي �ساقته �سوريا الثار اليورانيوم يف 

املفاعل غري مقنع.
واأك���د م�س���وؤول يف الوكال���ة الدولي���ة ان 
املفت�س���ني يف املوق���ع بع���د يوم م���ن قول 
الت���ي  االختب���ارات  ان  للوكال���ة  حتقي���ق 
اجريت على العين���ات التي اأخذت يف اب 
ع���ام 2008 تظه���ر ان االث���ار مل ت���اأت من 
خمزون �سوريا املعلن من املواد النووية 

كما قالت دم�سق.
وق���ال التقرير ان �سوريا م���ا زالت تعرقل 
متابعة املفت�سني ملوقع �سحراوي ملا قالت 
تقاري���ر للمخاب���رات االمريكية انه مفاعل 
نووي نا�س���ئ ذو ت�سميم ك���وري �سمايل 
خم�س����ض النت���اج الوقود ال���الزم ل�سنع 
قنبل���ة نووية قبل اأن تق�سفه ا�سرائيل يف 

عام 2007.
وتتح���رى الوكال���ة الدولي���ة الت���ي يوجد 
مقرها يف فيينا وجود �سلة بني املوقعني 
يف دم�س���ق ودير الزور من���ذ العثور على 
ج�سيمات غام�سة من اليورانيوم املعالج 

يف عينات اأخذت من املوقعني.

وق���ال حملل���ون ان النتائج تث���ري ت�ساوؤال 
ب�س���اأن م���ا اذا كان���ت �سوري���ا ا�ستخدمت 
بع����ض اليورانيوم الطبيع���ي املخ�س�ض 
للمفاع���ل املزع���وم يف دير ال���زور الجراء 
اختبارات لتعلم كيفية ف�سل البلوتونيوم 
ال���ذي ي�سلح ل�سن���ع القنابل ع���ن الوقود 

النووي امل�ستنفد.
وكان���ت �سوريا تخ�سع لتحقي���ق الوكالة 
الدولي���ة للطاق���ة الذري���ة ب�سب���ب  ب�س���اأن 
برناجمها النووي قد نفت اأن يكون لديها 

اأي برنام���ج ل�سنع قنبلة نووية وو�سفت 
املعلومات اال�ستخباراتية باأنها ملفقة.

وكانت �سوريا قد اأبلغت الوكالة يف وقت 
�ساب���ق م���ن ال�سهر ب���اأن االث���ار التي عرث 
عليها يف دم�سق قد تكون ب�سبب مركزات 
اليوراني���وم امل�سنع���ة حملي���ا واملعروفة 
واردات  اأو  ال�سف���راء(  )الكعك���ة  با�س���م 
ن���رتات اليوراني���ل التجارية التي مل تكن 

قد ك�سفت عنها للوكالة.
وكان الهدف من زيارة املفت�سني  الثالثاء 

التحقق من �سحة هذا الزعم.
وق���ال م�س���وؤول رفي���ع قريب م���ن الوكالة 
الدولي���ة "اأنهم اأقروا باأنهم كانوا يجرون 
اليوراني���وم  مركب���ات  عل���ى  جت���ارب 
الطبيع���ي التي ج���اء بع�سها م���ن الكعكة 
ال�سفراء التي ح�سلوا عليها من من�ساأتهم 

اأو خمتربهم."
وقال التقرير "يف اال�سا�ض مل يتحقق اأي 
تق���دم من���ذ التقرير املا�س���ي لتو�سيح اأي 

من املو�سوعات املعلقة."

مفت�سون يزورون مفاعال �سوريا يف حتقيق ب�ساأن اآثار اليورانيوم


