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ذاتي كافية تمويل مصادر تمتلك العراقية جماعات التمرد
أن األمــيــركــيــة للحكومة ــري س تقرير  أفـــاد   ]
مكتفية أصــبــحــت الـــعـــراق ــي ف ــرد  ــم ــت ال ــات  ــاع ــم ج
ماليين لها يؤمن الذي التمويل صعيد على ذاتيا
النفط بيع عمليات ــالل خ مــن  سنويا الــــدوالرات 
تتمكن لـــم  ــي ــت ال والـــتـــزويـــر ــف  ــط ــخ وال ــرب  ــه ــم ال
منعها. من األميركيين ورعاتها العراقية الحكومة
ــس أم ــز» ــم ــاي ت ـــــرت صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك وذك
أن يــقــدر صفحات سبع مــن المؤلف التقرير أن 
هجمات ــن ع المسئولة الــمــتــمــرديــن مــجــمــوعــات 
 200 ــى  إل  70 على سنويا تحصل ــدة ع إرهــابــيــة
وأضاف شرعية. غير نشاطات من دوالر مليون 
بين مــا على تحصل الجماعات ــذه ه أن التقرير
النفط  تــهــريــب  ــن م دوالر مــلــيــون   100 إلـــى   25
صناعة تتضمن أخرى مشروعة غير ونشاطات
مسئولين بــمــســاعــدة ــة ــدول ــل ل الــمــمــلــوكــة  الــنــفــط 

«فاسدين». عراقيين
مليون   36 نحو على الجماعات هذه وتحصل
عمليات مــقــابــل تــدفــع ــات ــدي ف ــن  م ســنــويــا  دوالر 
حكومات التقريران ويقدر األبرياء. مئات خطف
أميركيون مسئولون  ــر  ذك - يسمها لــم أجنبية
 30 نحو دفعت - فرنسا وايطاليا تضم أنها سابقا

الماضي. العام كفديات دوالر مليون
سلمها الـــذي المسئول عــن الصحيفة ونقلت 
التوصل تــم  التي النتائج أن التقرير مــن نسخة 
تواجهها التي  التحديات فهم  على تساعد قد  إليها
يعكس وال ــــراق.  ــــع ال ـــي ف الــمــتــحــدة ــــات  ــــوالي ال
تمويل إعاقة اجل من الكثير  بعمل  تفاؤال التقرير
وذلك ــل، األق على  القريب ــل األج في المتمردين

تعرفه الذي  المتواضع الحجم هو األول لسببين
بعد المتمردين عمليات عن األميركية السلطات
والسبب الغزو. من السنة ونصف سنوات ثالث
التقرير يرسمها التي المحبطة الصورة هو الثاني
خطوات اتخاذ  نيتها أو العراقية الحكومة لقدرات 

التمرد. جماعات  تمويل  عمليات  لمواجهة 
وتمويل اإلرهابيين «مصادر أن التقرير ويقدر
الــمــصــادر ــن ع مستقال - ــراق  ــع ال ـــل  داخ الــتــمــرد 
الجماعات وجــود لتمويل اآلن تكفي   - األجنبية
كانت وإذا الحقيقة، «فــي ويضيف وعملياتها».
فإن صحيحة، األخيرة والمصروفات العائدات
يتوفر قد العراق في التمرد وجماعات اإلرهابيين
به يــدعــمــوا أن يمكن ــــوال األم ــن م فــائــض  لــديــهــم 

العراق». خارج أخرى إرهابية منظمات
في أنــجــز الـــذي التقرير إن الصحيفة ــت  ــال وق
قبل ــن م ــم إعــــداده ت يــونــيــو/ حــزيــران الــمــاضــي
تحقق المختلفة ـــاالت ـــوك ال مــن عــمــل مــجــمــوعــة 
وأكد الــعــراق. في  المقاتلة الجماعات  تمويل في 
رفض ــوش ب جـــورج الــرئــيــس إدارة فــي  مسئول 
برئاسة إنها وقال  المجموعة وجود  اسمه كشف
اإلرهــاب لمحاربة القومي  األمــن  مستشار نائب
ــرة ــش ع ـــي ـــوال ح ــم ــض ت ـــا ـــه ـــــوان زاراتــــــــي، وإن خ
(سي المركزية االستخبارات وكالة من أشخاص
آي) بي (أف  االتحادي التحقيقات ومكتب أيه) آي
الخارجية ووزارتي الدفاع، استخبارات ووكالة

األميركية. المركزية القيادة ومن والخزانة
يو بي آي

ـــان ـــت ـــس ـــاك ـــــادر ب ـــــغ ـــاو ي ـــت ـــن ـــي ج
ـــة ـــي ـــم رس ـــــــــــارة ـــــام زي ـــــت فــــــي خ

ـــة تــــحــــاول ـــي ـــوب ـــن ـــج ـــــا ال ـــــوري ك
الطيور ــزا  ــون ــل ــف ان ــار ــش ــت ان احــتــواء 

ــي ــس ــرن ــف ال ـــي ـــراك ـــت ـــزب االش ـــح ال
روايـــــــــال ـــل بـــتـــرشـــيـــح ـــف ـــت ـــح ي

الشرقية تــيــمــور ــي ف الــجــيــش ــد  ــائ ق
الــمــتــمــرديــن ــوار مـــع ــح ــل مــســتــعــد ل

ـــردون ـــم ـــت ـــم حـــكـــومـــة نـــيـــبـــال وال
السالم اتفاق بنود تنفيذ في يخفقون

ــن  م ــــا ــــط ــــاش ن  150 اعـــــتـــــقـــــال
ــي الــبــلــوشــســتــانــي ــوم ــق ـــزب ال ـــح ال

ــل ــب ــق ــت ــس ي ــــل الــــســــعــــوديــــة ــــاه ع
ـــورة ـــاف ـــغ ـــن س وزراء  رئــــيــــس 

عنها ــن  ــل أع ــط ــط خ لتلبية ـــه أن وأضـــــاف 
من  سنويًا ميغاوات ألف  20 إلنتاج البرلمان
فإنه النووية الطاقة عن  المتولدة الكهرباء
الوقود إنتاج على القدرة تلك تطوير يتعين

النووي.
تصريحًا ــك ــذل ب ــاد ــج ن أحــمــدي ــح  ــح وص
من ستتمكن  إيــــران بـــأن حــديــثــًا إلــيــه  نــســب 
بحلول النووي الوقود من احتياجاتها توفير
المتحدث ــرح ص جانبه، مــن المقبل. الــعــام
علي محمد  اإليرانية الخارجية وزارة باسم
الوكالة طلب على وافقت بالده بأن حسيني
من مجدداً عينات الذرية بأخذ للطاقة الدولية
لويزان. في الموجودة العسكرية المنشآت
إن قوله حسيني عن (إيــرنــا) وكالة ونقلت
للوكالة ــر ــي األخ الطلب على ـــران إي مــوافــقــة 
مع اإليراني التعاون إطــار في يأتي الدولية

الدولية. المنظمة
الوكالة مع تعاونها تواصل  بالده أن  وأكد

االنــتــشــار ــدة حــظــر ــاه ــع ــي إطـــار م ــة ف ــي ــدول ال
مرجع أفضل تعد الوكالة إن قائال النووي،
ـــي. وقــال ـــران اإلي لــلــبــت فــي الــمــلــف الـــنـــووي
بالتنسيق بدأ أراك مفاعل مشروع إن حسيني
كانت ما إذا أنه مضيفًا الدولية، الوكالة مع
شأنه من هذا لكان التعاون واصلت الوكالة
للوكالة أكــبــر وجـــود أمـــام الــطــريــق يمهد  أن 

الدولية في إيران.
الدولية الوكالة محافظي  مجلس ــان وك
الماضي الخميس يوم رفض الذرية للطاقة
على للحصول إيــران به  تقدمت الــذي الطلب
مشروع فــي  الــوكــالــة  قبل مــن  فنية مساعدة 
الثقيلة بالمياه يعمل ــذي ال المفاعل إقــامــة
ــط وس أراك فـــي ــه ــي ف ــل ــم ــع ال ــري  ــج ي والـــــذي 
صحافي مؤتمر  في حسيني ــرح وص إيـــران.
الذرية للطاقة الدولية الوكالة واجبات بأن
ــاف وأض ألعضائها، الــعــون  تقديم  تقتضي 
الدولية الوكالة إشراف إطار في الطلب «يأتي

الخبراء أن  حسيني وأكد األمنية». والقضايا
إقامة في العمل في سيستمرون اإليرانيين
ينتهي أن المفترض ــن م ـــذي ال أراك مفاعل 
أكد األثناء،  هذه في .2009 العام به العمل
اإليراني القومي لألمن األعلى المجلس أمين
وضع في «إسرائيل» ليست علي الريجاني أن
الواليات من بدعم إيران  مهاجمة  من يمكنها
تصريحات في  - الريجاني  ــال وق المتحدة.
طهران في الماضية الليلة لصحيفة بها ادلى
نقاط ضعف من تعاني المتحدة الواليات إن -
دخــول على تــجــرؤ ــن ول ـــط األوس الــشــرق  فــي 

المنطقة. في تلك عسكرية أخرى عملية
أن  ـــــدرك ن ـــن ـــح «ن ـــي ـــان ـــج الري ــــــح  وأوض  
من ـــــدرس ال تــعــلــمــت  أن ــد ــع ب ـــل)،  ـــي ـــرائ (إس
امتالكها رغم  على لبنان في حديثًا مغامرتها 
في  ليست ــووي، ن حربي رأس  200 من أكثر
«ما أن مضيفًا مهاجمتنا»، من يمكنها وضع

تردد». شعارات مجرد هو يقولونه

«لويزان»  من عينات أخذ الطاقة وكالة طلب على توافق طهران  

أعوام 4 أو 5 خالل كاٍف لبوشهر وقود نجاد: إنتاج أحمدي
ش أ أ ب أ، د - § طهران، القاهرة

في الطاقة محطة احتياجات لتلبية كافيًا نوويًا وقــودًا ستنتج  إيران أن نجاد أحمدي محمود اإليراني الرئيس أعلن  ]
احتياجات تلبية حد إلى ستصل طهران «إن قوله عنه أمس سي» بي «بي راديو ونقل .. أعوام. خمسة أو أربعة خالل بوشهر

أو الخمسة المقبلة». األربعة األعوام للطاقة النووية خالل بوشهر محطة

ب) (ا. ف. الباسيدج  من حشدًا أحمدي نجاد يخاطب

ش أ أ صنعاء - د ب أ،  §

على األقل أصيبا شخصين بأن شهود عيان أفاد ]
البرلمان رئيس حراس بين بالرصاص اشتباك إثر
ومسلحين األحمر حسين بن عبداهللا الشيخ  اليمني
(األحد). أمس بصنعاء منزله من بالقرب مجهولين
إن أ): ب. (د. األلمانية األنباء لوكالة شهود ــال وق
رجال من مجموعة على النار فتحوا األحمر حــراس 
الحصبة بحي  منزله ـــارج خ المسلحين القبائل
ــق ــل وأط ــم. ــه ــن م ــن ــي ــن اث إلصـــابـــة أدى  مـــا  بــصــنــعــاء 
العشرات لفرار  أدى  ما الهواء في النار  المسلحون 
وشوهد المنزل. عليه يطل  سوق  من المتسوقين من
المنزل لداخل رجــال أربعة يقتادون وهم الحراس

النار. إطالق تبادل توقف بعد
يجري تحقيقًا إن الشرطة في مسئولون ــال وق
قبلي زعيم وهو األحمر ويــرأس مالبساته. لمعرفة

المعارضة أكبر أحزاب اإلسالمي اإلصالح حزب قوي
عبداهللا علي الرئيس حلفاء أوثق من ولكنه اليمنية
يرأسه الذي ذاته القبلي للتكتل ينتمي الذي صالح

األحمر.
اليمنية األمـــن قـــوات تمكنت ــــرى، أخ جــهــة  ــن  م
إلــقــاء ــن م الــغــربــيــة) (الــشــمــالــيــة حــجــة  بمحافظة 
من  الجمعة فــروا قــد كــانــوا سجناء   9 على القبض
مصادر وأفــادت بالمحافظة. السياسي األمن سجن
القبض من تمكنوا األمن رجال بأن بالمحافظة  أمنية 
مختلفة جنسيات مــن ــم وه التسعة  الــفــاريــن  على 
من قليلة ساعات بعد ويمني سعوديون غالبيتهم
لمديرية التابعة «العبال» بمنطقة هروبهم وقــت
إلى مشيرة المحافظة... مركز  من القريبة «مبين»
داهمتهم إذ المنطقة مساجد  أحد  داخــل وجــدوا  أنهم 

األمنية. القوات

حجة محافظة من فارين سجناء 9 على القبض

األحمر منزل قرب مسلح اشتباك اليمن:

ب ف أ لندن - §

الــشــرطــيــيــن أن ــــس أم تـــلـــغـــراف» «صــــنــــداي  صــحــيــفــة  أفــــــادت   ]
السابق ــي ــروس ال العميل وفـــاة فــي التحقيق المكلفين البريطانيين
إيطاليا ــى إل المقبل األســبــوع ــالل خ سيتوجهون ليتفيننكو الكسندر
السابق الــجــاســوس بهم  التقى أشــخــاص ثالثة الســتــجــواب ــا  ــي وروس

صحته. تتدهور أن الثاني قبل نوفمبر/ تشرين من األول في
اإلرهــاب مكافحة وحــدة  ترسل أن البريطانية األسبوعية وتوقعت
موسكو إلــى الثلثاء من اعتباراً  التحقيق كلفت  التي سكتلنديارد في 
اللذين كوفتون  وديمتري لوغوفيو أنــدري ــى إل لالستماع عناصرها
بــوســط مــايــفــيــر ــدق  ــن ف فـــي الـــيـــوم ذلـــك فـــي  ليتفيننكو  بــهــمــا  ــى   ــق ــت ال
األستاذ ــى إل لالستماع ــا  روم ــى إل ــك ذل بعد الشرطيان ويتوجه لندن. 
الروسي الجاسوس  سلم ــذي ال سكاراميال ماريو االيطالي  الجامعي 
وثائق بيكاديللي،  فــي للسوشي الياباني  أيتسو مطعم فــي السابق
بولتكوفسكايا ــا آن الــمــعــارضــة الــروســيــة الصحافية ــاة  ــوف ب متعلقة 
ســكــتــلــنــديــارد رفــض ــم ــاس ب ــًا ــق ــاط ن عــلــى مــا أضــافــت الــصــحــفــيــة. لــكــن
سنة)   43) ليفيننكو ــي ــوف وت اتـــصـــال. ــي ف الــمــعــلــومــات ـــذه  ه تــأكــيــد 
«البولونيوم مــادة  من كبيرة بكمية للتسمم تعرضه نتيجه الخميس

بريطانيا. في مسبوق غير حدث في المشعة «210 -

تحقيقات تجري لندن
ليتفيننكو بشأن وروما موسكو في

ش أ أ - § روما

السابق اإليطالي الــنــواب  مجلس رئيس  ــد أك  ]
سيلفيو السابق البالد وزراء رئيس إيريني بيفيتي أن
في عليه مغشيًا  سقط  أن  بعد  يتعافى  برلسكوني 
عدد أمام خطابًا إلقائه أثناء (األحد) وقت سابق أمس
يتزعمه الذي المعارض الوسط يمين تيار مؤيدي من

شمالي إيطاليا. الواقعة مدينة توسكاني في
(بي البريطانية  اإلذاعــــة هيئة تلفزيون ونــقــل
«إن قوله: برلسكوني باسم متحدث عن سي) بي
لإلجهاد»، نتيجًة  جاء السابق الوزراء رئيس  سقوط
سقوط وفور التعافي.  إلى طريقه  في أنه إلى  مشيراً
ســـيـــارات اإلســـعـــاف ــي هـــرعـــت إحـــــدى ــون ــك ــس ــرل ب
تلقى ــه الــمــمــرضــات إن إحـــدى ــت ــال ــى الــمــوقــع، وق إل

تلفزيونية لقطات ــرت ــه وأظ ــة. ــالزم ال اإلســعــافــات
أثناء  عينيه يغمض ــو وه ــًا) ــام ع  70) برلسكوني
المنصة على بــبــطء ذلــك بعد سقوطه ــم ث حديثه 
أذرع كانت بينما فوقها من  خطابه يلقي كــان التي

التقاطه. إلى تسارع مساعديه
في رجـــل أغــنــى يــعــد  ـــذي ال لبرلسكوني  وســبــق 
لكنه مرتين، البالد وزراء رئاسة تولى أن  إيطاليا،
الــوســط ائــتــالف يــمــيــن ـــى زعــامــة ــًا إل ــي ــال ــول ح ــح ت
التي العامة االنتخابات خسارته بعد  المعارض
ائتالف أمــام الماضي نيسان ــل/ ــري أب فــي أجــريــت 
الحالي الـــوزراء رئيس يتزعمه الــذي الوسط يسار 
قضيًة حاليًا  برلسكوني  ويواجه ــرودي.  ب رومانو
أن المنتظر ومن ــوال  األم وغسيل باالحتيال تتعلق

(اإلثنين). اليوم جلساتها ثاني في يمثل

صحية بوعكة يصاب برلسكوني
إيطاليا شمال في خطاب أثناء

بالوعكة (رويترز) المساعدة حال شعوره برلسكوني يتلقى

بي آي يو أ ش أ، - § عمان

ــــي األردن ــل ــاه ــع ال يــفــتــتــح   ]
ــــداً غ ـــي ـــان ـــث ــــداهللا ال ــــب ـــك ع ـــل ـــم ال
مجلس دورة ــال ــم أع (الــثــلــثــاء) 
من واألخـــيـــرة ــة ــع ــراب ــواب ال ــن ال
بإلقاء عشر الرابع المجلس عمر
المرجح من التي  العرش  خطبة
على مهمة لقضايا تــتــطــرق أن 

واإلقليمي. المحلي الصعيدين
الدستور  79 من المادة وتنص
الـــــدورة ــح الـــمـــلـــك ــت ــت ــف ـــى: ي ـــل ع
بإلقاء ـــة  األم لمجلس ــة ــادي ــع ال
المجلسين فــي الــعــرش خــطــاب 
رئيس ينيب أن ــه ول مجتمعين 
ليقوم الـــــوزراء  أحــد أو ــــوزراء  ال
خطبة وإلــقــاء االفتتاح بمراسم
المجلسين من كل ويقدم العرش

عنها. جــوابــه يضمنها عريضة
ــواب ــن ال مــجــلــس ــام ــظ ــن ـــًا ل ـــق ووف
الجلسة يرأس  الداخلي األردنــي 
ـــًا ويـــدعـــو ـــن ــــاء س ــــض ـــر األع ـــب أك
الــــنــــواب الـــراغـــبـــيـــن بــتــرشــيــح
يلي المجلس لرئاسة أنفسهم
من االنتخاب  لجنة اختيار ذلــك

الحضور. النواب
ـــع ـــوق ــــى م ــــل ــــس ع ــــاف ــــن ــــت وي
مــجــلــس ــــة ــــاس ـــات رئ ـــاب ـــخ ـــت ان
المجلس رئــيــس مــن كــل ــواب  ــن ال
المجالي ــادي ــه ــدال ــب ع ــي  ــال ــح ال
ــل ــم ــع ال ــة ــه ــب ــة ج ــل ــت ورئــــيــــس ك
ـــب مــصــطــفــى ـــائ ـــن ـــي وال ـــن ـــوط ال
والنائب (مستقل)  الشنيكات 
(مــســتــقــل) ــوظ ــف ــح ــوم نـــايـــف أب
العمل جبهة ــزب ح اتــفــق بينما 
ــي ــاس ــي ــس ال اإلســــالمــــي الـــــــذراع

على باألردن المسلمين لإلخوان
أبوالراغب زهير النائب ترشيح

لرئاسة المجلس. باإلجماع 
فــي تــــبــــدأ ــــن جــــانــــب آخــــــر م
اليوم عمان، األردنية، العاصمة
الموازي المؤتمر أعمال (اإلثنين)
بمشاركة المستقبل لــمــنــتــدى
مــنــظــمــات  ـــن م شــخــصــيــة    120
منطقة فـــي ــي ــدن ــم ال الــمــجــتــمــع 
إفريقيا وشمال ــط األوس الشرق
ــة ــاف ــا إض ــي ــرك ــان وت ــت ــس ــان ــغ وأف
شخصية   50 ــو ــح ن ــة ــارك ــش ــم ل
اإلعالمي المنسق  وقال عالمية. 
منصور نضال  المنتدى ألعمال 
سيبحث ــوازي ــم ال المنتدى  إن 
والمحاور القضايا  من الكثير  في
في والتنمية باإلصالح المتعلقة

اإلقليم. دول

أعماله اليوم يبدأ المستقبل لمنتدى مؤتمر مواٍز

غدًا الجديدة األردني النواب دورة مجلس افتتاح

ف ب أ رويترز، - § انجمينا

ــادي بــشــارة ــش ــت ال [ قـــال وزيـــر الـــدفـــاع
الــتــشــاديــة ـــوات  ـــق ال «إن جــــــاداهللا:  عــيــســى 
أبيتشي ــدة  ــل ب عــلــى الــســيــطــرة  ــادت  ــع ــت اس
أمس الــبــالد ــرق  ش فــي عسكري مــركــز ــي  وه
المتمردين استيالء مــن ــوم ي بعد ـــد) (األح
عــادت «أبيتشي  جـــاداهللا وأضـــاف عليها».
الرابعة فــي ــروا ف والمتمردون بالكامل...
أبيتشي فــي إغــاثــة عــمــال وقـــال صــبــاحــًا». 
الجيش ــى إل تابعة مروحية ــرات ــائ «ط إن 
صباح البلدة ــوق  ف تحوم كانت التشادي 
آلية   12 نــحــو نقلت بينما (األحــــد) أمـــس 
في الــبــلــدة داخـــــل ـــوداً إلــــى ـــن ــة ج ــري ــك ــس ع
وقــال أمـــس».  صباح مــن األولـــى الساعات 
وقــوع على آثــار توجد ال ــه إن اإلغــاثــة عمال 
ــالق إط دوي ــاع ــم س ـــم رغ عــلــى اشــتــبــاكــات 
وأعقبت الــبــلــدة. مــركــز شــرقــي ــدود  ــح م ــار  ن
عــمــلــيــات (الـــســـبـــت) األول  ــــس  أم هـــجـــوم 
ــة في ــي ــوم ــك ــح ال ــي ــان ــب ــم ــل ـــة ل ـــرق ــب وس ــه ن
من ـــدداً ع «إن ــة:  ــاث اإلغ عــمــال وقـــال الــبــلــدة 
إنسانية منظمات ــى  إل التابعة المنشآت
عاملين مساكن  بينها  من مساًء  استهدفت 
اإلنـــســـان». بــحــقــوق  معنية مــنــظــمــات  ــي  ف
ــة ــوم ــك ــح ال ــد آخــــــر، اتــهــمــت ــي ــع ـــى ص ـــل وع
وأيضًا ــودان ــس ال ـــد) (األح ــس أم التشادية 
الــمــتــمــرديــن ــم ــدع ب ــة ــودي ــع ــس ال مـــرة  ألول 

ــس وأم (الــســبــت) األول ــس أم شــنــوا ــن  ــذي ال
التشادية، ــوات ــق ال على هجمات (األحـــد)
ـــرب «ح ــــ ل ــرض ــع ــت ت الـــتـــشـــاد أن  مــــؤكــــدًة 
وقــال ــة». ــي ــالم اإلس األصــولــيــة نشر  هدفها 
ــي ــاج ــورم وزيــــر االتــــصــــاالت الـــتـــشـــادي ح
ضحية اليوم «التشاد  إن دومــغــور  موسى 
زعزعة ــى إل تهدف النطاق واســعــة عملية 
بصمات تحمل العملية  ــذه ه ــراره... ــق ــت اس
المتحدث وأضــاف والسعودية». السودان
والسعودية «الــســودان أن الحكومة باسم 
المرتزقة ويـــدربـــان يــجــهــزان الــلــذان  هــمــا 
الــلــوجــســتــيــة ـــل ـــائ ـــوس ويــــوفــــران لــهــم ال
عدة مــن الــيــوم تشاد لمهاجمة الــضــروريــة
األثـــنـــاء، هـــذه فـــي ــات فـــي الـــشـــرق». ــه ــب ج
«طــــابــــوراً إن ــي ــس ــرن ف دبـــلـــومـــاســـي  ــــال  ق
غــربــًا ــن الــمــتــمــرديــن الــتــشــاديــيــن يــتــحــرك م
العاصمة ــوب ص الرئيسية الطريق  على
ســاعــات بــعــد ـــــد) (األح ـــس (نــجــامــيــنــا) أم
مدينة الــتــشــادي ــش ــي ــج ال اســتــعــادة  مـــن 
الــــبــــالد». شـــــرق ـــة فــــي ـــع ـــواق ــي ال ــش ــت ــي أب
الفرنسية الــســفــارة أن الدبلوماسي  وأكـــد 
لمواطنيها ــرة  ــذك م ــــدرت أص انجمينا ــي  ف
الــمــتــمــرديــن ـــن  م ــة ــل ــاف ق أن  فــيــهــا  تــبــلــغــهــم 
بــاثــا، إقــلــيــم ــي ف تــتــحــرك بــاتــجــاه الــمــديــنــة
كيلومتراً   250 بعد على القافلة يجعل ما

العاصمة. من األقل على

المتمردين بدعم والرياض الخرطوم تتهم انجمينا

أبيتشي بلدة يسترد التشادي الجيش

ب ف أ - طهران §

العربية لإلمارات رسميًا احتجاجًا ستقدم أنها أمس أعلنت إيران ]
هذه ــي ف باألميركيين مرتبطة لها مناهضة أنشطة على المتحدة
حسيني: علي  محمد اإليرانية الخارجية  باسم  المتحدث وقال الدولة.
سياستهم تغيير  بشأن األميركيين وتصريحات شعارات رغم «على
عملياتهم ذلــك على  تــدل كما حقيقي  تغيير  أي يوجد ال ــران)  إي (حيال 
تمنع أن اإلمــارات حكومة من «ننتظر  وأضاف  العربية». اإلمــارات في 
وستتقدم اإلسالمية الجمهورية ضد أنشطة لشن أراضيها استخدام
وزارة ــت ــان وك اإلمـــاراتـــيـــة». للحكومة رســمــي بــاحــتــجــاج  ســفــارتــنــا 
مكتب افتتاح الماضي آذار ــارس/  م في أعلنت األميركية الخارجية
إيرانيين بمواطنين االتــصــال إلــى يهدف دبــي  في اإليرانية  للشئون 
من كبير عدد دبي في ويوجد إيــران.  في الوضع على التعرف وزيادة
األم. كما بوطنهم وثيقة صالت تربطهم الذين اإليرانيين األعمال رجال

للسياحة. إيران إلى اإلمارات مواطني من الكثير يتوجه

لدى ستحتج إيران
«أنشطة معادية» اإلمارات على


