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ّ
واشنطن ّ تخشى وصول سالح نووي إلى حزب الله
إيران

تقرير أميركي يروج لصواريخ تصل إلى الواليات املتحدة ...وأبو ظبي تساوي بني طهران وتل أبيب

ّ
باستمرار عن صحف غربية
التقارير املكثفة التي تصدر
ّ
بخصوص تطوير إيران أسلحة ومعدات حربية ،باتت تخدم بال
شك ،سياسة التخويف األميركية من برنامج طهران النووي،
بغية حشد مؤيدين إضافيني للعقوبات
أعلن وزير الخارجية اإلماراتي ،عبد الله
بن زاي��د آل نهيان ،أم��س ،أن إي��ران تحتل
الجزر الثالث املتنازع عليها في الخليج
مثلما تحتل إسرائيل األراض��ي العربية،
وذل � ��ك غ � ��داة ال �ك �ش��ف ع ��ن ت �ق��ري��ر لوزارة
ال��دف��اع األم�ي��رك�ي��ة ،ب��أن إي ��ران ق��د تصبح
قادرة على بناء صاروخ قادر على ضرب
الواليات املتحدة بحلول عام .2015
وأك� ��د وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة اإلم� ��ارات� ��ي ،أمام
امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي االت �ح��ادي ،وه��و هيئة
تمثيلية منتخبة جزئيًا ،أن «قضية الجزر
اإلم��ارات �ي��ة ال �ث�لاث ط�ن��ب ال�ك�ب��رى وطنب
ال �ص �غ��رى ّوأب � ��و م � ً�وس ��ى ،ال �ت��ي تحتلها
إي � ��ران ،ت�م��ث��ل ع��ام�ل�ا س�ل�ب�ي��ًا ف��ي العالقة
بني البلدين وستظل مؤملة بالنسبة إلى
كل مواطني ال��دول��ة» ،حسبما نقلت عنه
وكالة أنباء اإلمارات.
وأضاف عبد الله بن زايد أن «احتالل أي
أرض عربية هو احتالل ،وليس سوء فهم،
وال ف��رق ب�ين اح �ت�لال إس��رائ�ي��ل للجوالن
أو لجنوب لبنان أو للضفة الغربية أو
غ � ��زة ،ف ��االح �ت�ل�ال ه ��و االح � �ت �ل�ال ،وليس
هناك أرض عربية أغلى من أرض عربية
أخرى».
ّ
ّ
«كإماراتي بل وك��ل إم��ارات� ّ�ي ،ال بد
وتابع
من أن أكون أكثر حساسية الحتالل جزء
م��ن اإلم ��ارات م��ن أي أرض عربية أخرى،
وإال سيكون املرء كمن يكذب على نفسه».
ودع��ا اإلم��ارات�ي�ين إل��ى «التفكير بطريقة
م�خ�ت�ل�ف��ة ل��دع��م إخ��وت �ه��م امل ��واط �ن�ي�ن في
جزيرة أبو موسى على وجه الخصوص
ألن إم �ك��ان ال �ت��واص��ل م�ع�ه��م ي �ك��اد يكون
م �ع��دوم��ًا ت�ح��ت االح �ت�ل�ال اإلي ��ران ��ي الذي
يمنع إيصال املساعدات ومواد البناء أو
الخدمات األخرى».
في غضون ذلك ،أفاد تقرير لوزارة الدفاع
الجيش اإلي��ران��ي ،صدر
األميركية بشأن ّ
ه ��ذا ال �ش �ه��ر وت �س��ل��م ال �ك��ون �غ��رس نسخة
ّ
سرية منه ،بأن «إيران وبمساعدة أجنبية
كافية ستتمكن على األرج��ح م��ن تطوير
واخ� �ت� �ب ��ار ص� � � ��اروخ ذات� � ��ي ال� ��دف� ��ع عابر
ل �ل �ق��ارات ،يمكنه ال��وص��ول إل��ى الواليات
املتحدة بحلول عام .»2015
وق��ال التقرير إن «برنامج إي��ران النووي
ورغ � �ب � �ت � �ه ��ا ف � ��ي ال � �ح � �ف� ��اظ ع � �ل ��ى إمكان

ما قل
ودل
اإليرانية
أفاد موقع وزارة النفط
ّ
(شانا) على اإلنترنت ،أمس ،أن من
املقرر أن تبني البالد أول منشأة
تابعة لها لتخزين الغاز الطبيعي
جنوبي
في مكمن ساراجه في قمّ ،
طهران ،ملواجهة الطلب املتقلب.
وقال العضو املنتدب لشركة الغاز
الوطنية اإليرانية ،جواد عوجي
«سيبدأ ضخ الغاز بمعدل 4.5
ماليني متر مكعب يوميًا في
النصف الثاني من عام  2010ـــــ
 ،2011وسيزداد الضخ تدريجيًا إلى
 9.5ماليني متر مكعب يوميًا».
ّ
احتياطي ّات
وتملك إيران ثاني أكبر
الغاز في العالم بعد روسيا ،لكن
العقوبات املفروضة عليها تعوق
حصولها على التكنولوجيا
الالزمة.
(رويترز)

تطوير أسلحة ن��ووي��ة ج��زء أس��اس��ي من
استراتيجية الردع لديها» .وذكر ،من دون
أن ي��وض��ح ت�ف��اص�ي��ل ،أن ح ��زب ال �ل��ه قام،
ب��دع��م م��ن إي ��ران ،بتجديد ترسانته عما
كانت عليه في أثناء الحرب التي شنتها
إسرائيل على لبنان ع��ام  .2006وق��ال إن
إي� ��ران ل��دي�ه��ا ال �ق��درة م��ن خ�ل�ال عالقتها
الطويلة بحزب الله «على ضرب إسرائيل
مباشرة وه��ي تهدد مصالح إسرائيلية
وأميركية في العالم».
كذلك ،أشار التقرير إلى ما عثر عليه في
أسلحة أعطتها قوة
اآلون ��ة األخ �ي��رة م��ن ّ
ال �ق��دس اإلي��ران �ي��ة ملسلحني أف �غ��ان ،فيما
ق��در ق��وام ال�ق��وات البرية اإلي��ران�ي��ة بنحو
 220أل��ف ف��رد و«ق� ��وات امل�ق��اوم��ة البرية»
التابعة للحرس الثوري بنحو  130ألف
ف ��رد .وق ��ال إن إي ��ران ت�م�ل��ك م��ا ب�ين 1800
و 1900دبابة.
م��ن ج�ه�ت��ه ،وص ��ف رئ �ي��س ل�ج�ن��ة القوات
املسلحة في مجلس النواب األميركي ،آيك
سكيلتون ،ال�ت�ق��ري��ر ب��أن��ه «ن �ظ��رة شاملة
للوضع العسكري في ّإيران».
وفي سياق متصل ،حذر مسؤول عسكري
أميركي سابق ،من أن يكون األوان قد فات
ملنع إيران من تطوير قنبلة نووية.
وقال املسؤول األميركي ،الذي يمتلك خبرة
طويلة في العمل مع العديد من اإلدارات
األميركية ،إنه «بعد مرور  15شهرًا على
إدارة (الرئيس باراك) أوباما في السلطة،
ل��م ت��واج��ه إي� ��ران أي ع��واق��ب ك�ب�ي��رة على
اس �ت �م��راره��ا ف ��ي ت�خ�ص�ي��ب اليورانيوم
وانتهاء فترة موعدين نهائيني حددتهما
ل �ط �ه��ران م��ن دون أن ي �ح��دث ش ��يء ،وقد
ي�ك��ون األوان ق��د ف��ات اآلن ملنع إي ��ران من
امتالك قدرات نووية».
ورس � � � ��م امل � � �س� � ��ؤول األم � �ي � ��رك � ��ي «صورة
ك��ارث�ي��ة» اف�ت��رض فيها «ن�ج��اح إي��ران في
تطوير س�لاح ن��ووي وتمريره إل��ى حزب
ال�ل��ه اللبناني ،ال��ذي يمتلك م�خ��زون��ًا من
امل��دف �ع �ي��ة وال �ص ��واري ��خ ي �ف��وق ب�ك�ث�ي��ر ما
يمتلكه ال�ع��دي��د م��ن ال �ب �ل��دان ف��ي املنطقة
منها».
وقالت «التايمز» ،إن كبار مسؤولي الدفاع
األميركيني أكدوا أن الخيارات العسكرية
ال ت��زال على الطاولة للتعامل مع تهديد

تهريب نفايات خطرة
من مصر والسعودية إلى اليمن!

متكي وداوود أوغلو في طهران امس (وحيد ساملي  -أ ب)
امتالك إيران لقدرات نووية.
في املقابل ،أعلن مساعد قائد سالح الجو
اإلي��ران��ي ،ال�ط�ي��ار ع��زي��ز نصير زادة ،إنه
تم تحليق جيل جديد من مقاتالت «أف
  »14ب� � ��رادار إي ��ران ��ي وم �ح ��رك متطور،حسبما نقلت عنه ّوكالة أنباء فارس.
في هذه األثناء ،حذرت وزيرة الخارجية
األم�ي��رك�ي��ة ،ه �ي�لاري كلينتون ،م��ن خطر
ن�ش��وب ص ��راع ف��ي املنطقة م��ا ل��م تفرض
األمم املتحدة عقوبات جديدة على إيران
بسبب برنامجها النووي.
وقالت كلينتون ،في مقابلة مع صحيفة
«فايننشال تايمز» ،إن «تجاهل التهديد
ّ
ال ��ذي ت�م��ث�ل��ه ط �ه��ران س�ي�ض��ع ال �ع��ال��م في
وض� ��ع أك� �ث ��ر خ� �ط ��ورة ف ��ي غ� �ض ��ون ستة
أشهر إلى سنة».
م��ن جهته ،ك� ّ�رر وزي��ر الخارجية التركي،
أح � �م ��د داود أوغ� � �ل � ��و ،اس � �ت � �ع� ��داد بالده
للتوسط في املواجهة النووية بني الغرب
وإيران .وقال ،في مؤتمر صحافي مشترك
م��ع نظيره اإلي��ران��ي منوشهر متكي في
ط � �ه� ��ران«،إذا ت ��واف ��رت اإلرادة م��ن جانب
أص��دق��ائ�ن��ا اإلي��ران �ي�ي�ن ،وإذا رأوا أن من

الحكمة أن نقوم بدور ...فسنفعل».
وأك� ��د وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ت��رك��ي أن عقد
امل��ؤت �م��ر ال� ��دول� ��ي ل �ن ��زع وح �ظ ��ر انتشار
األسلحة النووية في طهران دليل واقعي
ع�ل��ى م �ع��ارض��ة ال�ج�م�ه��وري��ة ال‘سالمية
لألسلحة النووية.
ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،ي�ق��وم ال��رئ�ي��س اإليراني،
محمود أحمدي نجاد ،بعد غد الجمعة،
ب� ��زي� ��ارة رس �م �ي��ة ت �س �ت �غ��رق ي ��وم�ي�ن إلى
أوغندا ،العضو في مجلس األمن الدولي،
لبحث امل�ل��ف ال �ن��ووي اإلي��ران��ي ،حسبما
أعلنت وزارة الخارجية األوغندية.
م��ن ن��اح�ي��ة ث��ان �ي��ة ،أع �ل��ن امل�ت �ح��دث باسم
وزارة ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة اإلي � ��ران � � �ي � ��ة ،رامني
مهمانبرست ،أن قمة دول عدم االنحياز
عام  2012ستعقد في إيران.
إل��ى ذل��ك ،أدى ان�ف�ج��ار س�ي��ارة ف��ي مدينة
إي�ل�ام ،م��رك��ز محافظة إي�ل�ام ،غ��رب إيران،
إل��ى مقتل شخصني وإص��اب��ة  8آخرين،
حسبما أعلن املدير العام لجمعية الهالل
األحمر في املحافظة اإليرانية.
(أ ف ب ،رويترز،
يو بي آي ،مهر ،فارس)
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ّ
قطر تعلق لوائح
تأشيرات الدخول الجديدة
اإلعالم القطرية،
ذكرت ّوسائل ّ
أمس ،أن الدوحة علقت خططًا
تلزم زائريها بالحصول على
تأشيرات دخول قبل السفر إليها.
وذكرت وسائل اإلعالم املحلية
ّ
أن األنباء الخاصة بالخطة ،التي
ّ
ترددت في الشهر الحالي ،باغتت
املستثمرين ،وأثارت اعتراضات
من شركات الطيران وشركات لها
صلة بالسياحة .وكانت الخطة
تقضي بحصول مواطنني من
 33دولة ،بينها الواليات املتحدة
وبريطانيا وعدد من الدول
اآلسيوية ،على تأشيرات عمل أو
تأشيرات سياحية قبل السفر
إلى قطر.
(رويترز)
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كشف حزب يمني معارض عن
عملية تهريب «نفايات خطرة»
إلى اليمن عبر شبكة تدار من
مافيا تهريب مشتركة بني مصر،
والسعودية واليمن .ونقل حزب
التجمع اليمني لإلصالح املعارض
عبر موقعه اإللكتروني أمس
ّ
عن مصادر قضائية قولها «إن
نيابة املخالفات تحقق في عملية
تهريب النفايات إلى اليمن ،بعدما
ّ
ثبت أن بعض تلك املواد أتلفت في
األراضي اليمنية».
ّ
وكشفت املصادر أن هذه
العصابة تتخذ من مصر منطلقًا
لها ،وعبر سماسرة وشركات
وهمية في اليمن والسعودية تقوم
بشحن وتصدير نفايات خطرة،
منها ّ
مواد خام إلى اليمن عبر
ميناء الحديدة.
(يو بي آي)

القاهرة ترفض خطة جديدة
لتقاسم مياه النيل

ّ
أكدت مصر ،أول من أمس،
رفضها ّ
ألي خطة جديدة لتقاسم
ّ
مياه النيل ،مشددة على «حقوقها
التاريخية» في النهر .وجاء
املوقف املصري بعد أيام على
وزاري في شرم الشيخ
اجتماع ّ
للدول املطلة على النيل اصطدم
برفض القاهرة ّ
ألي تقاسم جديد
ملياه النهر .وصرح وزير املوارد
املائية والري محمد نصر الدين
عالم أمام مجلس الشعب االثنني
ّ
أن مياه النيل قضية «أمن قومي،
ّ
وأنه لن يسمح تحت أي ظرف
باملساس بحقوق مصر املائية».
وكانت صحيفة «املصري اليوم»
ّ
قد قالت إن الرئيس حسني
مبارك ونظيره السوداني عمر
البشير (الصورة) ّ
وجها رسائل
إلى رؤساء دول املنبع في حوض
النيل تطالبهم بإعادة التفاوض
حول االتفاقية اإلطارية إلعادة
تقسيم مياه نهر النيل.
(أ ف ب)

