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المضطربة»
«ف��ران��س ب ��رس» أن��ه ُس�م��ع إط�ل�اق ع�ي��ارات
ن��اري��ة ب��أس�ل�ح��ة خفيفة ودوي ان�ف�ج��ارات
السوري من الحدود التركية
عند الجانب ّ ً
مرجحة أن إطالق النار مصدره
السورية،
ق �م��ة ت �ل��ة ت �ط��ل ع �ل��ى ال �خ ��ط ال �ف ��اص ��ل ب�ين
البلدين على بعد نحو كيلومتر من املكان،
فيما ت�ح��دث��ت وك��ال��ة «أس��وش�ي�ي�ت��د ب��رس»
ع��ن أن ال�ج�ن��ود ال�س��وري�ين ق��د وص �ل��وا في
إطار حملتهم العسكرية التي يقومون بها
في محافظة إدلب إلى منطقة الحمبوشية
ال �ت��ي ال ت�ب�ع��د س ��وى  2ك�ي�ل��وم�ت��ر ع��ن مقر
احتشاد اآلالف من السوريني على الجانب
السوري من الحدود التركية.
على صعيد متصل ،كشف رئيس اللجنة
ال � ��دول� � �ي � ��ة ل �ل �ص �ل �ي ��ب األح � � �م� � ��ر ،ج ��اك ��وب
ك �ي �ل �ي �ن �ب��رغ��ر ،أن � ��ه ح �ص ��ل ع �ل ��ى وع � ��د م��ن
السلطات بالسماح للجنة بزيارة «املناطق
امل � �ض � �ط� ��رب� ��ة» ف � ��ي س� � ��وري� � ��ا ،ف � ��ي أع � �ق ��اب
املحادثات التي أجراها مع رئيس ال��وزراء
السوري عادل سفر ووزير الخارجية وليد
املعلم.
ونقل بيان للصليب األحمر عن كيلينبرغر
قوله «إن املحادثات تناولت حصرًا املسائل
اإلنسانية وكانت صريحة» ،مشيرًا إلى أن
«امل �س��ؤول�ي�ن ال �س��وري�ين ك��ان��وا منفتحني،
ُّ
واتفق على منح اللجنة الدولية للصليب
األح�م��ر وال �ه�لال األح�م��ر ال�ع��رب��ي ال�س��وري
حرية الوصول إلى املناطق املضطربة».
م��ن ج�ه�ت��ه ،أع�ل��ن ال�ن��اط��ق ب��اس��م مفوضية
األم � ��م امل �ت �ح ��دة ال �ع �ل �ي��ا ل�ل�اج �ئ�ي�ن ،دري� ��ان
ادواردز ،أن القرى الواقعة على مسافة 40
كلم ح��ول مدينة جسر ال�ش�غ��ور السورية
(ش�م��ال غ��رب) وال�ت��ي ش�ه��دت أع�م��ال عنف
ف ��ي م �ط �ل��ع ال �ش �ه��ر «م� �ق� �ف ��رة» ،وذل � ��ك ب�ع��د
الزيارة التي نظمتها الحكومة في مدينة
جسر الشغور قرب الحدود مع تركيا أول
من أمس.
(أ ب ،أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

ل�ن�ي��ة م��وس�ك��و ب��اس �ت �خ��دام ح��ق الفيتو
ض� ��د أي ق � � ��رار ي �س �ت �ه ��دف دم � �ش� ��ق ف��ي
مجلس األمن الدولي.
ك �ل ��ام أدل � � ��ى ب � ��ه ب� ��وت �ي�ن خ �ل ��ال م��ؤت �م��ر
صحافي م��ع نظيره الفرنسي فرانسوا
ف � � ّ�ي � ��ون ال � � � ��ذي ب � � ��دا ك � ��أن � ��ه ان � � �ض � � ّ�م إل� ��ى
ً
ّ
النارية التي عادة ما يلقيها
الخطابات
وزير خارجيته آالن جوبيه ضد النظام
ال � �س� ��وري ،ب��إع�ل�ان��ه أن «م �ج �ل��س األم ��ن
الدولي ال يمكن أن يصمت لفترة أطول»
حيال ما يجري في سوريا ،مشيرًا إلى
أنه «اقترب الوقت الذي سيكون فيه على
ال�ج�م�ي��ع ت�ح�م��ل م�س��ؤول�ي��ات�ه��م» .وج��زم
ّ
رئ �ي��س ال � � ��وزراء ال �ف��رن �س��ي ب � ��أن وزي� ��ره
جوبيه «سيتابع التباحث خالل مأدبة
غ��داء (م��ع ب��وت�ين) ب�ش��أن ه��ذا امل��وض��وع
امل�ث�ي��ر ل�ل�ق�ل��ق» ،ف��ي إش� ��ارة إل ��ى تجديد
م �س ��اع ��ي االت � �ح � ��اد األوروب � � � � ��ي ب��إق �ن��اع
روسيا بعدم استخدام الفيتو الخاص
بها ضد مشروع قرار الرباعي األوروبي
إلدان ��ة ال�ن�ظ��ام ال �س��وري .واع�ت��رف فيون
ب � ��أن ل �ف��رن �س��ا «م� �ق ��ارب ��ة م �خ �ت �ل �ف��ة» ع��ن
روس �ي ��ا ب �ش��أن ه ��ذه ال �ق �ض �ي��ة ،غ �ي��ر أن��ه
أع� ��رب ع ��ن ت �ف��اؤل��ه ب��إم �ك��ان ال �ت �ق��اء تلك
امل� �ق ��ارب� �ت�ي�ن .أم � ��ا االت� � �ح � ��اد األوروب � � � ��ي،
ف�س��ارع إل��ى التعبير ع��ن «خيبة األم��ل»
إزاء خ �ط��اب األس � ��د ،م �ت��وع �دًا ب�ت��وس�ي��ع
ال�ع�ق��وب��ات ال�ت��ي يفرضها على س��وري��ا.
ولفت وزير الخارجية اإليطالي فرانكو
ف��رات �ي �ن��ي إل ��ى أن ح �ك��وم��ة ب�ل��اده أي�ض��ًا
ت��رغ��ب ف��ي ال�ت��وص��ل إل��ى ق ��رار م��ن األم��م
امل�ت�ح��دة ض��د ال�ن�ظ��ام ال �س��وري ،واص�ف��ًا
ّ
«مخيب
خ�ط��اب الرئيس ال�س��وري ب��أن��ه
ل�ل�آم ��ال» أي �ض ��ًا .ون �ق �ل��ت وك ��ال ��ة األن �ب��اء
اإلي�ط��ال�ي��ة «آك ��ي» ع��ن فراتيني ق��ول��ه إن
الخطاب جاء «مخيبًا لآلمال ،فكنت آمل
الكثير م��ن ال��رئ�ي��س ال �س��وري ال��ذي فقد
اإلحساس بالواقع».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

األردن :استقالة العدوان
ّ
احتجاجًا على تقييد ّ
اإلعالمية
الحريات
ّ
تتجه حكومة معروف
البخيت في األردن نحو املزيد
من التعقيدات ،مع استقالة
ثالث وزير منها ،على خلفية
معارضته الشديدة لقوانني
اإلعالم الجديدة التي يجدر
وصفها برأيه بـ«قوانني
عرفية»
عمان ــ محمد السمهوري
م� ��ع اس �ت �ق ��ال ��ة وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل �ش ��ؤون
اإلع�لام واالت�ص��ال ،طاهر ال�ع��دوان ،في
األردن ،أم ��س ،ت � ّك��ون ح�ك��وم��ة م�ع��روف
ال �ب �خ �ي��ت ق ��د ت �ل��ق��ت ال �ض��رب��ة ال �ث��ال �ث��ة،
ال �ت��ي م��ن ش��أن �ه��ا أن ت��زي��د ت��رن��ح ه��ذه
ال �ح �ك��وم��ة .وق� � � ّ�دم ال � �ع� ��دوان ،امل �ت �ح��دث
ب ��اس ��م ال� �ح� �ك ��وم ��ة ،اس �ت �ق��ال �ت��ه ب�س�ب��ب
«تشريعات ّ
تقيد الحريات اإلعالمية».
ّ
ّ
وأك� ��دت م�ص��اش��در داخ ��ل ال�ح�ك��وم��ة أن
الخالفات بني البخيت والعدوان طفت
إلى السطح منذ فترة بسبب التباينات
ف��ي امل��واق��ف ب�ين ال �ط��رف�ين .ل�ك��ن القشة
ال� �ت ��ي ق �ص �م��ت ظ� � ُه ��ر ال �ب �ع �ي��ر ت�م�ث�ل��ت
بالتعديالت التي أدخلت على قانوني
العقوبات وامل�ط�ب��وع��ات وال�ن�ش��ر ،التي
دفعت بهما الحكومة للمناقشة خالل
الدورة االستثنائية ملجلس النواب.
وك � � ��ان ال � ��وزي � ��ر امل �س �ت �ق �ي��ل ،ق� ��د ت � ّ
�وع ��د
ال �ح �ك ��وم ��ة ق �ب ��ل اس �ت �ق ��ال �ت ��ه ،ف� ��ي ح ��ال
حملها قانوني العقوبات واملطبوعات
لاّ
والنشر إلى جلسة البرملان ،بأ يذهب
ً
م�ع�ه��ا مل �ن��اق �ش �ت��ه ،ق ��ائ�ل�ا« :ل �ق��د قطعت
على نفسي العهد أمام مجلس الوزراء
لاّ
ف��ي الجلسة األخ�ي��رة ي��وم السبت ،ب��أ
أذه� ��ب م��ع ال �ح �ك��وم��ة إل ��ى ال �ب��رمل��ان إذا
ح �م �ل��ت م �ع �ه��ا م� �ش ��اري ��ع ق ��وان �ي�ن ض��د
الحريات اإلعالمية ،ألن ه��ذا يتعارض
َّ
م��ع م��واق �ف��ي وم �ب��ادئ��ي ال �ت��ي ل��م أت�خ��ل
عنها عندما انتقلت من الصحافة إلى
الوزارة».
ّ
ورأى ال� �ع ��دوان أن م �ش��اري��ع ال �ق��وان�ين
املقترحة الخاصة بقانون املطبوعات،
وه� �ي� �ئ ��ة م� �ك ��اف� �ح ��ة ال � �ف � �س� ��اد وق� ��ان� ��ون
ّ
موجهة
العقوبات هي «ضربة حقيقية
إلى نهج اإلصالح وإلى االستراتيجية
اإلعالمية التي لم يجف حبرها بعد».
وق � ��ال ال ��وزي ��ر امل �س �ت �ق �ي��ل إن امل �ش ��روع
الخاص باملطبوعات «يتناقض تمامًا
م��ع م��ا ذهبت إليه ه��ذه االستراتيجيا
التي أقرها مجلس الوزراء ،والتي تقوم

ع �ل��ى ت �ع��دي��ل ال �ت �ش��ري �ع��ات ال �ق��ان��ون �ي��ة
م� ��ن أج � ��ل س� �ق ��ف أع� �ل ��ى ل� �ل� �ح ��ري ��ات ،ال
ال� �ع� �ك ��س ك� �م ��ا ت ��ذه ��ب إل� �ي ��ه امل� �ش ��اري ��ع
ال�ث�لاث��ة ال�ت��ي يتضمنها ج��دول أعمال
الدورة االستثنائية .وكشف عن وجود
ض� �غ ��وط ت� �م ��ارس ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة م��ع
إص � ��رار داخ �ل �ه��ا ع �ل��ى ح��زم��ة ال �ق��وان�ين
ال �ث�ل�اث��ة ،م ��ن دون أن ي��وض��ح طبيعة
هذه الضغوط ومصادرها .وأشار إلى
أن ��ه «ف ��ي ج�ل�س��ة ي ��وم ال�س�ب��ت امل��اض��ي،
ك ��ان ��ت ال �غ��ال �ب �ي��ة امل �ط �ل �ق��ة م ��ن أع �ض��اء
الحكومة ضد إدراج التعديل الخاص
باملطبوعات ،لكن يبدو أن هناك إصرارًا
م��ن داخ ��ل ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى ال��ذه��اب إل��ى
ال ��دورة االستثنائية ب�ح��زم��ة ال�ق��وان�ين
ال �ث�لاث��ة ال �ت��ي ال ي�م�ك��ن أن ت��وص��ف إال
ب��أن�ه��ا ق��وان�ين ع��رف �ي��ة» .وخ�ل�ال تقديم
استقالتهّ ،
فصل ال�ع��دوان الحديث عن
«األج� � � ��واء ال �س ��ائ ��دة ض ��د اإلع�ل�ام �ي�ي�ن،
واالع �ت��داءات املتكررة عليهم ،وه��و ما
يتنافى مع دعوات اإلصالح السياسي

ينعقد البرلمان األردني
ابتداء من اليوم لبحث
ً
مشاريع قوانين ال
تتضمن قوانين األحزاب
ّ
وال االنتخابات

ال � ��ذي ال ي �م �ك��ن أن ي �ق ��وم ع �ل��ى ق��واع��د
قانونية وأخالقية وثابتة بدون مناخ
دي �م��وق��راط��ي م��ن ال �ح��ري��ات اإلع�لام�ي��ة
وتحت سقف قوانني الحريات».
ً
وت ��اب ��ع ق ��ائ�ل�ا إن «ه� ��ذا وط ��ن ال�ج�م�ي��ع
من معارضة وغير معارضة ،أصحاب
رأي ورأي آخ � � ��ر» ،ش��اك �ي��ًا «ال �ت ��راخ ��ي
ف��ي التعامل م��ع ظ��اه��رة االع �ت��داء على
املعارضة ووسائل اإلعالم من الحكومة
ال �ح��ال �ي��ة وأج �ه��زت �ه��ا» .وف ��ي ال �س �ي��اق،
ط �م��أن ال��وزي��ر املستقيل إل��ى ان�ح�ي��ازه
إل��ى ح��ري��ة اإلع�ل�ام وال�ص�ح��اف��ة ،مدينًا،
في الوقت نفسه ،القدح والذم وانتحال
ال �ش �خ �ص �ي��ة ،الف� �ت ��ًا إل � ��ى أن «أن� �ص ��ار
ال �ف �س ��اد وامل �ف �س��دي��ن وامل �ض �ل �ل�ي�ن ل�ه��م
الصوت العالي والقدرة على إجهاض
كل إرادة وطنية مخلصة وصادقة» في
حكومة البخيت.
ً
وذك � ��رت م �ص��ادر ح�ك��وم�ي��ة أن ك�ل�ا من
وزير التنمية السياسية ،وزير تطوير
ال �ق �ط��اع ال �ع��ام م� ��ازن ال �س��اك��ت ،ووزي ��ر
الدولة ،وزير الزراعة سمير الحباشنة،
ت��وج �ه��ا إل� ��ى م �ن��زل ال ��وزي ��ر امل�س�ت�ق�ي��ل
ب �ع��د ظ �ه��ر أم� ��س ،ف��ي م �ح��اول��ة منهما
إلقناعه بالعدول ع��ن االستقالة ،علمًا
ب��أن ال �ع��دوان ه��و ال��وزي��ر ال�ث��ال��ث ال��ذي
ي �ق��دم اس�ت�ق��ال�ت��ه م��ن ح�ك��وم��ة البخيت
بعد كل من وزيري العدل حسني مجلي
وال� �ص� �ح ��ة ي ��اس�ي�ن ال �ح �س �ب��ان ال �ل��ذي��ن
اس �ت �ق��اال «أدب� �ي ��ًا» ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة قضية
م�غ��ادرة السجني خالد شاهني البالد،
وفق ما أعلن رئيس الوزراء في حينها.
وك � ��ان م �ل��ك األردن ع �ب��د ال� �ل ��ه ال �ث��ان��ي
ق� ��د أص � � ��در ،أول م� ��ن أم� � ��س ،م��رس��وم��ًا
ي��دع��و ف �ي��ه ال �ب��رمل��ان ل�لان �ع �ق��اد ب ��دورة
استثنائية ،اعتبارًا من اليوم األربعاء.
وذك��ر بيان للديوان امللكي أن املرسوم
يقضي ب��دع��وة البرملان إل��ى عقد دورة
استثنائية «ستبحث ف��ي  22مشروع
قانون بينها قانون الصحافة ،وتقرير
الكازينو التي أكدت
التحقيق بقضية
ُ
ل�ج�ن��ة ت�ح�ق�ي��ق ن�ي��اب�ي��ة أل �ف��ت لبحثها،
ت � ��ورط م �س ��ؤول�ي�ن ح��ال �ي�ي�ن وس��اب �ق�ين
بالفساد» .وتبحث الدورة االستثنائية
أي � � �ض� � ��ًا «م� � �ج� � �م � ��وع � ��ة م � � ��ن ال� � �ق � ��وان �ي��ن
االقتصادية ،منها قانون معدل لقانون
ال�ص�ن��اع��ة وال �ت �ج��ارة ،وق��ان��ون املالكني
واملستأجرين ،وقانون جديد للبلديات
س �ت �ج��ري ع �ل��ى أس ��اس ��ه االن �ت �خ��اب��ات
البلدية في شهر تشرين األول املقبل».
ول��ن ي�ك��ون ع�ل��ى ج ��دول أع �م��ال ال ��دورة
االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة م �ش��روع ال �ق��ان��ون امل�ع��دل
لقانون االنتخابات املؤقت ،وال قانون
األحزاب السياسية.

ً
العراق 25 :قتيال في تفجيرين
ل �ق��ي  25ش �خ �ص��ًا ع �ل��ى األق � ��ل حتفهم
أم ��س إث ��ر ت�ف�ج�ي��ري��ن وق �ع��ا ع�ن��د نقطة
تفتيش أم��ام منزل محافظ الديوانية
ف��ي ال� �ع ��راق ،ال ��ذي ن�ج��ا م��ن االن �ف �ج��ار،
في أحدث هجوم يستهدف الحكومات
املحلية وقوات األمن.
وف� � ّ�ج� ��ر ان � �ت � �ح� ��اري ن �ف �س��ه وان� �ف� �ج ��رت
سيارة ملغومة واحدة على األقل أمام
منزل املحافظ على بعد  150كيلومترًا
ج �ن��وب��ي ب � �غ� ��داد ،ب �ي �ن �م��ا ك� ��ان ح ��راس
ي �ت �س �ل �م��ون ن ��وب ��ة ال �ع �م��ل ال�ص�ب��اح�ي��ة
م� ��ن زم�ل�ائ� �ه ��م ف� ��ي ن �ق �ط��ة ال �ت �ف �ت �ي��ش.
وق ��ال م �س��ؤول��ون إن معظم الضحايا
م ��ن ال � �ح� ��راس .وق � ��ال امل �ت �ح ��دث ب��اس��م
مجلس املحافظة في الديوانية ،مؤيد
األن �ص��اري ،إن ع��دد القتلى ارت�ف��ع إلى
 25إلى جانب إصابة  35آخرين .ونجا
محافظ الديوانية سالم حسني علوان،
وأف��راد أسرته من الهجوم االنتحاري
املزدوج.
وق� � � ��ال األن � � �ص� � ��اري ل �ل �ص �ح��اف �ي�ي�ن إن

«امل� �ح ��اف ��ظ ع �ق��د اج �ت �م��اع��ًا م ��ع رئ �ي��س
م�ج�ل��س امل �ح��اف �ظ��ة مل�ن��اق�ش��ة ت��داع �ي��ات
ال �ه �ج��وم وال �ت��داب �ي��ر األم �ن �ي��ة ال��واج��ب
ات� �خ ��اذه ��ا ل �ل �ح �ي �ل��ول��ة دون ت � �ك� ��راره».
وأض � � � ��اف أن «ال � �ه � �ج� ��وم االن� �ت� �ح ��اري
امل��زدوج ال��ذي استهدف منزل املحافظ
ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ص��وب ال�ص�غ�ي��ر ب��وس��ط
م��دي �ن��ة ال��دي��وان �ي��ة أدى إل ��ى م�ق�ت��ل 25
ش �خ �ص ��ًا وإص � ��اب � ��ة ع� � �ش � ��رات آخ ��ري ��ن
ب� � �ج � ��روح ب �ي �ن �ه ��م ع � � ��دد م � ��ن ع �ن��اص��ر
الشرطة».
وم�ح��اف�ظ��ة ال��دي��وان�ي��ة ( 180كيلومترًا
ج�ن��وب��ي ب �غ��داد) م��ن امل�ح��اف�ظ��ات التي
تنعم باستقرار أمني نسبي ،حيث لم
تشهد منذ ف�ت��رة طويلة أح ��داث عنف
مماثلة.
من جهة أخرى ،قالت الشرطة إن خمسة
أشخاص آخرين قتلوا وأصيب تسعة
ف��ي هجوم آخ��ر عندما انفجرت قنبلة
في مطعم ببلدة املسيب على بعد 60
كيلومترًا إلى الجنوب من بغداد.

وف ��ي م��دي�ن��ة ال ��رم ��ادي ع�ل��ى ب�ع��د نحو
 100كيلومتر إلى الغرب من بغداد في
ُ
م�ح��اف�ظ��ة األن �ب��ار ،اس��ت��دع��ي ف��ري��ق من
خ�ب��راء املتفجرات م��ن الشرطة إلبطال
مفعول قنبلتني داخ��ل سيارتني كانتا
على بعد بضع م�ئ��ات م��ن األم �ت��ار من
مبان حكومية .ونجحت محاولة إبطال
مفعول القنبلة األول��ى بينما انفجرت
ال �س �ي��ارة ال�ث��ان�ي��ة .وق��ال��ت ال �ش��رط��ة إن
االنفجار أدى إلى إصابة ضابط.
وخ �ف��ت ح ��دة ال �ع �ن��ف ف��ي ال� �ع ��راق منذ
أن بلغ العنف الطائفي ذروت ��ه عامي
 2006و  ،2007ل �ك��ن ال � �ب �ل�اد ال ت ��زال
تشهد هجمات يومية .وأصبح العنف
ي�س�ت�ه��دف ب�ن�ح��و م�ت��زاي��د ق ��وات األم��ن
وم �س��ؤول��ي ال�ح�ك��م امل�ح�ل��ي ف��ي ال��وق��ت
ال� ��ذي ت�س�ت�ع��د ف�ي��ه ال �ق ��وات األم�ي��رك�ي��ة
لالنسحاب م��ن ال �ع��راق بحلول نهاية
العام بعد أكثر من ثماني سنوات من
الغزو.
(رويترز ،يو بي آي)

عربيات
دوليات
نتنياهو :نحتاج لغالبية
يهودية في إسرائيل

نقلت صحيفة «هآرتس»
اإلسرائيلية ،أمس ،عن رئيس
الحكومة بنيامني نتنياهو
(الصورة) ،قوله لوزرائه خالل
االجتماع األسبوعي لحكومته
األحد املاضي ،إن عدد اليهود
والفلسطينيني بني النهر والبحر
ليس ذا شأن ،وإن األمر األهم
هو «الحفاظ على أغلبية يهودية
صلبة داخل دولة إسرائيل».
وجاءت أقوال نتنياهو خالل
استماع إلى تقرير أعده «معهد
تخطيط سياسات الشعب
اليهودي» بشأن التغيرات
الديموغرافية بني اليهود
والفلسطينيني .ورأى التقرير أن
التوجهات الديموغرافية ستؤدي
خالل سنني إلى نشوء غالبية
فلسطينية بني النهر والبحر .لكن
الوزيرين ليمور ليفنات وعوزي
النداو احتجا ّ
بشدة على أقوال
نتنياهو ،وطلبا عرض معطيات
لخبراء آخرين مثل اليميني يورام
إتينغر الذي ّيدعي أن «التهديد
الديموغرافي على إسرائيل ليس
خطيرًا لهذه الدرجة».
(يو بي آي)

اإلسرائيليون موافقون على
شروط «حماس» إلطالق شاليط
كشف استطالع للرأي نشرته
«هآرتس» ،أمس ،أن الغالبية
العظمى من اإلسرائيليني
جاهزون لقبول الشروط التي
تضعها حركة «حماس» لإلفراج
عن الجندي اإلسرائيلي ،جلعاد
شاليط .وبحسب االستطالع،
إن  63في املئة من اإلسرائيليني
يوافقون على أن تفرج إسرائيل
عن ألف أسير فلسطيني ،من
بينهم  450طالبت بهم «حماس»
ّ
وتعدهم إسرائيل «إرهابيني
ملطخة أيديهم بدماء إسرائيلية»،
مقابل استعادة جلعاد شاليط.
(أ ف ب)

إسرائيل أعادت نفايات نووية
إلى أميركا لدفنها
أعلن رئيس لجنة الطاقة النووية
اإلسرائيلية ،شاؤول حوريف
أن إسرائيل أعادت إلى الواليات
املتحدة نفايات نووية من
املفاعل «ناحال شوريك» بجنوب
فلسطني لدفنها .ونقلت «هآرتس»
عن حوريف قوله خالل مؤتمر
دولي لألمان النووي ُعقد في
العاصمة النمساوية ،فيينا ،أول
من أمس ،إن إسرائيل ستجري
تدريبًا كبيرًا ُيحاكي سيناريو
مرعبًا في مفاعل ديمونا النووي
في أيلول املقبل .ولم يفصح عن
حجم النفايات النووية التي أعيدت
ألميركا ،لكن الصحيفة قالت إن
التقديرات تتحدث عن عشرات
الكيلوغرامات.
(يو بي آي)

