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الكويت تضبط خلية تخريب 
تابعة لبلد عربي مضطرب

ألقت  البالد  في  األمنية  األجهزة  أن  كويتية  مصادر  أعلنت   [
دولة  استخبارات  تتبع  وتجسس،  تخريب  خلية  على  القبض 
واالحتجاجات  االضــطــرابــات  من  موجة  حاليًا  تشهد  عربية 
إضافة إلى عناصر تتبع أحد األحزاب المسلحة في دولة عربية 
تخريبية  عمليات  لتنفيذ  آخرين  أشخاص  مع  تستعد  أخــرى، 
خلط  ــدف  ــه »ب وذلـــك  المنطقة،  دول  ــن  م وعـــدد  الــكــويــت  داخـــل 
من  ــى  األول الدولة  في  يجري  عما  العام  ــرأي  ال وإبعاد  األوراق 

أحداث دامية«.
الكويتية  »الجريدة«  لصحيفة  المطلعة  المصادر  وقالت 
الذين  »األشخاص  إن  )الثلثاء(  أمس  اإللكتروني  موقعها  في 
والحزب،  باالستخبارات  صلة  على  بأنهم  اعترفوا  اعتقلوا 
الكويت  في  يجري  عما  المعلومات  بجمع  مكلفون  حاليًا  وأنهم 
الداخلية  وزارة  منع  يتضمن  تقريراً  أرســلــوا  وأنهم  تحديداً، 
ضمن  وتصنيفهم  الــبــالد،  ــول  دخ من  بلدهم  لرعايا  الكويتية 
التقرير  تضمن  كما  الكويت،  دخول  من  الممنوعة  الخمس  الدول 
وتأييده  بلدهم،  فــي  ـــداث  األح مــن  ــة  األم مجلس  موقف  أيــضــًا 

للثوار ومطالبة بعض أعضائه بطرد السفير«.
أيضًا  اعترفوا  المجموعة  أعضاء  أن  إلى  المصادر  وأشــارت 
بأنهم صوروا أماكن حيوية في البالد، وكذلك صوروا التظاهرة 
بالصوت  بلدهم  في  الحاكم  النظام  ضد  نظمت  التي  األخيرة 
والصورة. وأوضحت أن أفراد المجموعة، وهم سبعة أشخاص 
واثنان  اضطرابات  تشهد  التي  الدولة  جنسية  يحملون  منهم   5
مجاميع  هناك  ــأن  ب أيضًا  اعترفوا  المسلح،  الحزب  يتبعان 
وأنهم  يعرفونها،  ال  لكنهم  ــط،  ــخ ال نفس  على  تعمل  ـــرى  أخ
بلدهم،  سفارة  في  ارتباط  ضابط  إلــى  التقارير  هــذه  يسلمون 
لجهاز  مخصص  موقع  ــى  إل »اإلنــتــرنــت«  عبر  إرسالها  يتم  أو 

االستخبارات.
وأفادت بأن الموقوف ورئيس المجموعة »أ. م« اعترف كذلك 
ــة  ودول وبلده  الكويت  بين  مكوكية  ــالت  رح يجري  ــان  ك بأنه 
وتلقي  المعلومات  ــال  ــص وإي التنسيق  بــهــدف  أخـــرى  عربية 
أن  نفسها  المصادر  من  »الجريدة«  وعلمت  الجديدة.  التعليمات 
إحدى  من  استخباراتيًا  تقريراً  تلقت  البالد  في  األمنية  األجهزة 
الدول الخليجية، يفيد بوجود مثل هذه العناصر التخريبية في 
الدول  إحدى  استخبارات  تنظيميًا  بعضها  يتبع  والتي  البالد 
عربية  دولــة  في  مسلحًا  حزبًا  يتبع  اآلخــر  والبعض  العربية، 

ثانية.

البرلمان السوداني يطالب 
بمراجعة العالقات مع واشنطن

] طالب المجلس الوطني )البرلمان( السوداني بمراجعة عالقة 
الواليات  مع  للتعامل  موحدة  سياسة  ووضع  بواشنطن  الخرطوم 
أمس  اإللكتروني  موقعها  في  السودانية  اإلذاع��ة  ونقلت  المتحدة. 
)الثلثاء( عن رئيس المجلس، أحمد إبراهيم الطاهر قوله إن المجلس 

سيتخذ األسبوع المقبل قرارًا بهذا الخصوص.
لمناقشة  خصصت  أم��س  للبرلمان  جلسة  في  الطاهر،  ووج��ه 
العالقات  لجنة  ال��س��ودان،  ح��ي��ال  األم��ي��رك��ي  الكونغرس  م��واق��ف 
الفترة  خ��الل  األميركية  السودانية  العالقات  ب��دراس��ة  الخارجية 
المؤتمر  لنواب  البرلمانية  الكتلة  رئيس  طالب  جانبه  من  الماضية. 
الواليات  مع  التعاون  عائد  بمراجعة  الدين  صالح  غازي  الوطني، 
المتحدة في المجاالت األمنية والسياسية واإلنسانية وتطبيق مبدأ 
مراجعة،  إلى  تحتاج  األميركية  السياسة  إن  وقال  بالمثل،  التعامل 
السودانية  العالقات  في  الشعبي«  »البعد  وج��ود  أهمية  إلى  منوها 

األميركية.
مصطفى  السوداني،  الرئيس  مستشار  قال  ذاته،  السياق  وفي 
عثمان إسماعيل إن مجموعات ضغط »محدودة وصغيرة وعدائية« 
واإلدارة  ال��ك��ون��غ��رس  ع��ب��ر  ال���ق���رارات  ت��م��ري��ر  م��ب��االة  ب��ال  ت��م��ارس 
المعايير«  »ازدواجية  واستعرض  السودان،  لمحاصرة  األميركية 
في  جديته  رغم  »على  السودان  مع  التعامل  في  األميركية  ل��إدارة 
وأكد  المتحدة.  ال��والي��ات  مع  وتحسينها«  عالقاته  في  الهوة  ردم 
إسماعيل على ضرورة إعادة النظر في هذه العالقات بما يخدم أمن 

وسيادة البالد.

مرشح جمهوري ينتقد موقف 
أوباما من »الربيع العربي«

§ واشنطن - رويترز

األميركي  الجمهوري  الرئاسة  مرشح  ألقى   [
في  خطابًا  )الثلثاء(  أم��س  بولنتي  تيم  المحتمل، 
ن��ي��وي��ورك وص��ف��ه م��ن��ظ��م��و ح��م��ل��ت��ه ب��أن��ه خ��ط��اب 
األميركي  الرئيس  موقف  فيه  انتقد  مهم  سياسي 

العربي«.  »الربيع  من  أوباما  باراك  الديمقراطي، 
نشرتها  ال��ت��ي  ال��خ��ط��اب  م��ق��ت��ط��ف��ات  وك��ش��ف��ت   
فشل  أوباما  إن  سيقول  بولنتي  أن  مسبقًا  حملته 
للتعامل  متجانسة«  فعالة  »استراتيجية  تطبيق  في 
م���ع االن��ت��ف��اض��ات ف���ي ش��م��ال إف��ري��ق��ي��ا وال��ش��رق 
»ك��ان  أوب��ام��ا  أن  المقتطفات  ف��ي  وج��اء  األوس���ط. 
واضح  فهم  األغلب  في  ويعوزه  وبطيئ  مقدام  غير 

بمبادئنا«.  واضح  والتزام  لمصالحنا 
وق�����ال ب��ول��ن��ت��ي ح���اك���م م��ي��ن��ي��س��وت��ا ال��س��اب��ق 
الواليات  توضح  أن  الضروري  من  إنه  المحافظ 

إلسرائيل.  الصريح  دعمها  المتحدة 
وج���اء ف��ي ال��م��ق��ت��ط��ف��ات »ال��س��الم اإلس��رائ��ي��ل��ي 
تسلم  ال��ذي  ال��ي��وم  م��ن  اآلن  أب��ع��د  ه��و  الفلسطيني 
أن  بالضرورة  ليس  لكن  السلطة.  أوباما  باراك  فيه 
السالم  أن  ندرك  أن  يجب  دائمًا.  موقفًا  هذا  يصبح 
أميركا  أن  المنطقة  في  فرد  كل  فهم  إذا  إال  يتحقق  لن 

إسرائيل«. مع  بقوة  تقف 
المرشحين  وس��ط  ال��ب��روز  بولنتي  وي��ح��اول   
ال��ح��زب  بترشيح  ال��ف��وز  أم��ل  ع��ل��ى  الجمهوريين 
ل��خ��وض ان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ة األم��ي��رك��ي��ة ال��ع��ام 
حصل  أن���ه  أظ��ه��ر  ل��ل��رأي  اس��ت��ط��الع��ًا  ل��ك��ن   2012
الجمهوريين  م��ن  فقط  المئة  ف��ي  ستة  تأييد  على 
 23 على  رومني  ميت  حصل  بينما  أي��وا  والي��ة  في 
في   22 على  باتشمان  ميشيل  وحصلت  المئة  في 

. لمئة ا

نجاة وزيرة عراقية سابقة من محاولة اغتيال في كركوك

 الجيش األميركي ينتقد القضاء العراقي لتبرئته ثالثة من»اإلرهاب«
أمس  األمــيــركــي  الجيش  انتقد   [
الثلثاء )28 يونيو/ حزيران 2011( 
لتبرئته  العراقي  القضاء  بيان  فــي 
ــــاب  ــم االره ــه ــة أشـــخـــاص مـــن ت ــالث ث
ساعتين،  استغرقت  محاكمة  أثناء 
ــح خـــاللـــهـــا لــلــمــســئــولــيــن  ــم ــس لــــم ي
اإلدالء  ــن  ــي ــي ــرك ــي األم ــن  ــي ــري ــك ــس ــع ال

بشهاداتهم.
ـــوة  »ق إن  لــلــجــيــش  بـــيـــان  وأفــــــاد 
محمد  عــلــى  الــقــبــض  ــت  ــق أل أمــيــركــيــة 
سنيوي  هــاشــم  ومنيف  لفتة  ســالــم 
مارس/   14 في  صابر  عبيد  وسعيد 
الــســريــع  ــق  ــري ــط ال مــن  ــرب  ــق ــال ب آذار 
بغداد  جنوب  الهاشمية  منطقة  فــي 
عن  تحكم  وجهاز  قنبلة  وبحوزتهم 
بعد؛ استعداداً لتفجيرها على سيارة 
إلى  تسليمهم  ــم  »ت ـــاف  وأض مـــارة«. 

السلطات العراقية لمحاكمتهم«.
»الـــقـــاضـــي  أن  ـــان  ـــي ـــب ال وتــــابــــع 
ــم  ــه ــت ــع ال ــي ــم ــم مــــن ج ــه ــت ــرئ ــب ـــــرر ت ق
التي  المحاكمة  بعد  إليهم  الموجهة 
 20 ــن فــقــط فـــي  ــي ــت ــاع اســـتـــمـــرت س
 100( الحلة  ــي  ف ــران  ــزي ح يــونــيــو/ 
يسمح  ولم  بغداد(  جنوب  كيلومتراً 
األميركيين  العسكريين  للمسئولين 

لإلدالء بشهادتهم«.
المدرع  الفرسان  فــوج  قائد  ــال  وق
»نحن  ريجنالد  ــن  ال العقيد  الثالث 
ــرار  ق ــن  م عميقة  أمـــل  بخيبة  نشعر 
»اإلفــــراج  أن  وأضــــاف  الــمــحــكــمــة«. 
دون  ــم  ــه ب الــمــشــتــبــه  مـــن  ــة  ــالث ث عـــن 

على  ــور  ــث ــع ال بــعــد  عــادلــة  مــحــاكــمــة 
نية  مــع  الــجــريــمــة  ــرح  ــس م فــي  أدلــــة 
إلى  يــهــدف  األذى  ــاب  ــك الرت ــة  ــح واض
بالقانون،  واالستهانة  الضرر  إلحاق 
مصالح  تخدم  خطيرة  رسالة  ويعد 
حرية  لزعزعة  اإلرهابيين  أو  األعــداء 

العراق«.
التي  الهاشميات  منطقة  وتشهد 
ــوت  ــم ـــرب مـــا يــســمــى مــثــلــث ال ــع ق ــق ت
الميليشيات  من  لعدد  نشاطًا  سابقًا، 

المسلحة.
األعلى  القضاء  باسم  الناطق  لكن 
قال  البيرقدار  الستار  عبد  القاضي 
هو  ــل  ــي ــدل »ال إن  بـــرس«  »فـــرانـــس  ـــ  ل
القاضي«.  إليه  يستند  الذي  المعيار 
فإن  ــة  أدل هناك  تكن  لم  »إذا  ــح  وأوض
المشتبه  عن  لإلفراج  مضطر  القاضي 

به.

المحكمة  ــدت  أي ــر،  آخ صعيد  على 
ــا األمـــيـــركـــيـــة رفـــــض دعــــوى  ــي ــل ــع ال
شركتين  موظفي  إن  تزعم  قضائية 
شاركوا  الدفاع  وزارة  مع  متعاقدتين 
عراقيين  معاملة  وإساءة  تعذيب  في 

في سجن أبو غريب بالعراق. 
ـــاة االســتــئــنــاف  ـــض ـــق ــــــض ال ورف
 250 ــــن  م مــجــمــوعــة  ــــن  م ـــدم  ـــق ـــم ال
في  النظر  ــادة  ــإع ب يطالبون  عــراقــيــًا 
ـــد شـــركـــة »ســـي.ايـــه. قــضــيــتــهــم ض
ــي  ــت ــــــي.آي انـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال« ال س
غريب  أبــو  سجن  في  محققين  قدمت 
إل3-  لشركة  التابعة  تيتان  ووحدة 
ــز الــتــي  ــج ــدن ــول كــومــيــونــيــكــيــشــنــز ه
للجيش  فــوريــيــن  مترجمين  قــدمــت 

األميركي. 
 2004 الــعــام  الـــدعـــوى  ورفــعــت 
إنهم  قالوا  الذين  العراقيين  عن  نيابة 

للتعذيب  تــعــرضــوا  ــم  ــه ــارب أق أو  ــم  ه
االحتجاز  أثــنــاء  المعاملة  إســـاءة  أو 
سجن  فــي  ــي  ــرك ــي األم الــجــيــش  ـــدى  ل
إن  ــوا  ــال وق ــداد.  ــغ ب خــارج  غريب  ــو  أب
المتعاقدتين  الــشــركــتــيــن  مــوظــفــي 
وهــو  المعاملة  إســــاءة  ــي  ف ــوا  ــارك ش
القضاة  وامتنع  الشركتان.  نفته  زعم 
محكمة  حــكــم  فــي  الــنــظــر  ــــادة  إع عــن 
الدعوى  رفضت  اتحادية  استئناف 
بحصانة  تتمتعان  الشركتين  ألن 

وألنهما متعاقدتان مع الحكومة. 
الشرطة  أعلنت  آخــر،  صعيد  على 
اإلعمار  وزيرة  إصابة  أمس  العراقية 
ـــي  ــة بـــيـــان دزي ــق ــاب ــس ــــان ال ــــك واإلس
استهدفها  بقنبلة  هجوم  إثر  بجروح 
بالنفط  الغنية  كركوك  مدينة  قــرب 

شمال بغداد.
ــي الــشــرطــة أن  ــدر ف ــص وأوضــــح م
سيارة  هاجموا  مجهولين  »مسلحين 
الطريق  عــلــى  ــة  ــدوي ي بقنبلة  ـــي  دزي
الـــعـــام قــــرب طــوزخــرمــاتــو جــنــوب 
بــغــداد«.  ــى  إل توجهها  أثــنــاء  كــركــوك 
عن  أســـفـــر  ـــوم  ـــج ـــه »ال أن  ــــــاف  وأض
بجروح  سائقها  وإصــابــة  إصابتها 

واحتراق السيارة التي كانت تقلها«.
من  اآلالف  ــات  ــئ م ــا  ــي أح ـــك،  ذل الـــى 
موسى  اإلمــام  وفاة  ذكرى  العراقيين 
الكاظمية  منطقة  ــي  ف )ع(  الــكــاظــم 
ــددة من  ــش ـــــراءات أمــنــيــة م وســـط إج
ــًا لـــوقـــوع أيــة  ــب ــس ــح الـــســـلـــطـــات؛ ت

هجمات.

حشود كبيرة في منطقة الكاظمية أمس وسط إجراءات أمنية مشددة    )أ.  ف. ب(

ليبرمان يؤكد أن المشاركين في قافلة المساعدات لغزة يسعون إلى الدم

منظمون: تعرض إحدى سفن »أسطول الحرية 2« للتخريب
§ أثينا، القدس المحتلة - أ ف ب، د ب أ 

أن  المقرر   ،»2 الحرية  »أســطــول  منظمو  قــال   [
 28  ( الثلثاء  أمس  غزة،  قطاع  إلى  مساعدات  يحمل 
األسطول  سفن  إحدى  إن   ،)2011 حزيران  يونيو/ 
ميناء  من  انطالقه  من  أيام  قبل  للتخريب  تعرضت 
المتضامنين  الناشطين  مئات  ويعتزم  يوناني. 
والــواليــات  وكــنــدا  اليونان  مــن  الفلسطينيين،  مــع 
البحر  عبر  برحلة  القيام  أخـــرى،  ودول  المتحدة 
ــن األســطــول  ــف ــن س ــت ــى م ــل ــط إلـــى غـــزة ع ــوس ــت ــم ال
نحو  تحمالن  شحن  سفينتي  تضم  التي  العشر، 
وسيارة  واألدويـــة  المساعدات  من  طن  آالف  ثالثة 
االسمنت،  ــن  م وكــمــيــات  التجهيز  كاملة  ــاف  ــع إس
المفروض  اإلسرائيلي  البحري  للحصار  تحٍد  في 
الناشطون،  ويقول  سنوات.  اربع  منذ  القطاع  على 
اليونان،  من  مختلفة  موانئ  من  ينطلقوا  أن  المقرر 

سلمية. عمليتهم  إن  المقبل،  الجمعة  أو  الخميس، 
اإلثنين  اإلســرائــيــلــيــة  األمــنــيــة  الــحــكــومــة  ـــرت  أم
المساعدات  أسطول  بوقف  اإلسرائيلية  البحرية 
غزة  قطاع  إلى  األسبوع  هذا  سينطلق  الذي  الدولي 
المفروض  الــبــحــري  الــحــصــار  لــخــرق  مــحــاولــة  فــي 
على  الناشطين  مــع  االشــتــبــاكــات  وبتجنب  عليه 

. متنه
مــأســاة  ــرار  ــك ت بــعــدم  األمــيــركــيــة  اإلدارة  ــت  ــل وأم
غزة  قطاع  الى  طريقه  في  كان  الذي  الحرية  اسطول 

النفس«. »ضبط  الى  داعية   ،2010 العام 

موشيه  االسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  نائب  ــال  وق
ــادة  إع قـــرروا  ـــوزراء  ال إن  العامة  لــإلذاعــة  يعالون 
االجانب  الصحافيين  بمعاقبة  التهديد  في  النظر 
عن  منعهم  خـــالل  ــن  م االســطــول  ــي  ف الــمــشــاركــيــن 

اعوام. عشرة  لمدة  اسرائيل  دخول 
الــوزراء  رئيس  »سمع  لالذاعة  يعالون  واضــاف 
به.  وفوجئ  أنا  وهكذا  االعالم  وسائل  عبر  القرار  عن 

القرار«. في  النظر  وإعادة  المسالة  بدراسة  سنقوم 

ــة اإلســرائــيــلــي  ــي ــارج ــخ ـــال وزيــــر ال مــن جــهــتــه ق
المشاركين  إن  الــثــلــثــاء  ـــس   أم لــيــبــرمــان  أفــيــغــدور 
ـــى كــســر الــحــصــار  ــدف إل ــه ــدات ت ــاع ــس ــي قــافــلــة م ف
»المواجهة  ــى  إل يسعون  ــزة  غ لقطاع  االسرائيلي 
للقضية  مـــنـــاصـــرون  ــاء  ــط ــش ن ـــول  ـــق وي والـــــــدم«. 
تــحــمــل  ســفــن  عــشــر  مـــن  ـــر  ـــث أك إن  ــة  ــي ــن ــي ــط ــس ــل ــف ال
عليه  تسيطر  ـــذي  ال غـــزة  قــطــاع  إلـــى  الــمــســاعــدات 
الممكن  من  )حــمــاس(  اإلسالمية  المقاومة  حركة 

وقبل  القادمة.  األيــام  في  أوروبية  موانئ  تغادر  أن 
يحمل  تركي  منهم  أتـــراك  نشطاء  تسعة  قتل  ــام  ع
جنود  مع  اشتباكات  في  األميركية  الجنسية  أيضا 
كانت  التي  القافلة  سفن  إحدى  اعتلوا  اسرائيليين 
وتقول  المتوسط.  البحر  ــرق  ش فــي  لغزة  متجهة 
الوصول  من  الجديدة  القافلة  ستمنع  إنها  اسرائيل 
النشطاء  على  عرضه  ليبرمان  ــرر  وك القطاع  ــى  إل
االسرائيلي  أسدود  ميناء  عبر  المساعدات  توصيل 
ليبرمان  وصــرح  المتحدة.  األمــم  أو  مصر  عبر  أو 
للتسبب  هناك  أنهم  الواضح  »من  اسرائيل  لراديو 
والــدم  الــمــواجــهــة  ــن  ع يبحثون  االســتــفــزاز...  ــي  ف

 . التلفزيون«  شاشات  على  الكثيرة  والصور 
في  اإلسرائيلية  القوات  آخراعتقلت  جانب  من 
فلسطينيًا   11 الثلثاء  صباح   من  األولى  الساعات 
»يديعوت  صحيفة  ونقلت  الغربية.  الضفة  فــي 
اإللكتروني  موقعها  في  اإلسرائيلية  ــوت«  ــرون أح
اعتقلت  اإلسرائيلية  القوات  أن  عسكرية  مصادر  عن 
وجرى  »مطلوبون«،  أنهم  بدعوى  الفلسطينيين 
في  ــن  ــي ــن واث قلقيلية  شـــرق  منهم  ــة  ــع أرب ــال  ــق ــت اع
كان  إذا  ما  االسرائيلي  الجيش  يكشف  ولم  نابلس. 
أضاف  أنــه  إال  تنظيمية،  انتماءات  أي  للمعتقلين 
المختصة  الجهات  إلى  المعتقلين  إحالة  »تم  أنه 
اإلســرائــيــلــي  الــجــيــش  ــن  ــش وي ــم«.  ــه ــع م للتحقيق 
الضفة  في  يومية  شبه  ومداهمات  اعتقاالت   حمالت 
فلسطينيين  نــشــطــاء  مــالحــقــة  ـــار  إط ــي  ف الــغــربــيــة 

بـ«المطلوبين«. يصفهم 

نشطاء يرددون هتافات بعد مؤتمر صحافي بشأن االستعدادات »أسطول الحرية 2« في أثينا               )رويترز( 

طهران تصف عدم تزويد طائراتها بالوقود بـ »عمل غير إنساني« 

إيران تواصل مناوراتها الدفاعية وتطلق 14 صاروخًا بالستيًا
§ طهران - أ ف ب، رويترز

حزيران   / يونيو   28( الثلثاء  أمس  إيران  واصلت   [
على  الــثــانــي  لليوم  ــة«  ــي ــاع ــدف »ال مــنــاوراتــهــا   )2011
المديين  من  بالستيًا  صاروخًا   14 أطلقت  إذ  التوالي، 
ــا الــمــعــتــادة  ــه ــاورات ــن ـــار م ــي إط الــقــصــيــر والــمــتــوســط ف
والواليات  إسرائيل  وردع  قوتها  استعراض  إلى  الرامية 
الجمهورية  عــلــى  عــســكــري  هــجــوم  ــن  ش ــن  ع الــمــتــحــدة 

اإلسالمية.
علي  أمـــيـــر  الـــجـــنـــرال  ـــو،  ـــج ال ســــالح  قـــائـــد  ـــن  ـــل وأع  
النظام  في  النخبة  قوة  الثوري،  الحرس  أن  حاجيزاده 
أطلق  اإليرانية  الصواريخ  برنامج  على  تسيطر  التي 
صاروخًا من طراز »قدر« المتوسط المدى )1800 كلم( 
ــزال««  »زل طــراز  من  المدى  مختلف  آخر  صاروخًا  و13 

500 كلم(. 2 )300 إلى  1 وشهاب  )400 كلم( وشهاب 
»مــنــاورات  ــار  إط في  هــذه  ــالق  اإلط عمليات  وتــنــدرج   
يقودها  ـــام  أي عــشــرة  لــمــدة  االثــنــيــن  انطلقت  دفــاعــيــة« 
هذا  مــن  بتمارين  سنويًا  يقوم  ــذي  ال الــثــوري  الــحــرس 

اإلعالم. وسائل  من  مكثفة  بتغطية  تحظى  القبيل 
الــذي  »قـــدر«  صـــاروخ  الغربيون  الخبراء  ويعتبر   
للجمهورية  اللدود  العدو  إسرائيل،  يبلغ  أن  نظريًا  يمكن 
ــط،  األوس الشرق  في  األميركية  والقواعد  اإلسالمية، 
السائل  بالوقود  المدفوع  الصاروخ  من  محسنة  نسخة 
ــغ  دون ــو-  ن ـــاروخ  ص ــن  م المقتبس  ــي  ــران اإلي  3 شــهــاب 

الشمالي. الكوري 
مقتبسة  وزلزال   2 وشهاب   1 شهاب  صواريخ  بينما 

السوفياتي. »سكود«  صاروخ  عن 
بأنها  الــمــنــاورات  هـــذه  ــت  ــف وص ــران  ــه ط أن  ـــم  ورغ  
تهدد  ال  وأنها  المنطقة«  لــدول  وصداقة  ســالم  »رسالة 
عبر  ــة  ــراح ص ــزاده  ــي ــاج ح ــرال  ــن ــج ال كــشــف  ــد«  ــل ب »أي 

القوة. استعراض  من  الهدف  التلفزيون 

نحو  »موجهة  اإليرانية  الصواريخ  إن  الجنرال  وقال   
الصهيوني«  النظام  وإلى  المنطقة  في  أميركية  أهداف 

الرسمية. األنباء  وكالة  أفادت  كما 

كلم  ألفي  مداها  يبلغ  التي  بصواريخنا  »إننا  وأضاف   
يبعد  ال  الذي  الصهيوني  النظام  إلى  الوصول  نستطيع 

1200 كلم«. عن إيران سوى 

ــن الــجــنــرال  ــل ـــرى إلـــى واشــنــطــن أع ــة أخ ــال  وفـــي رس
طائرات  عن  روس  لخبراء  كشفت  إيــران  أن  حاجيزاده 

الخليج. في  أسقطتها  طيار  بدون  أميركية 

لصنع  التكنولوجيا  »لدينا  أن  المقابل  في  أكد  لكنه   
ال  لكننا  ــم(  ــل ك ــي  ــف أل ــن  م ــر  ــث )أك مـــدى  ـــول  أط صــواريــخ 

صنعها«. نحاول  وال  نحتاجها 
اختبار  ــن  م »قلقها«  ــن  ع االثــنــيــن  فرنسا  ــت  ــرب وأع  
الجارية  المناورات  إطار  في  مقررة  بالستية  صواريخ 
ــات  إدان ســت  الــدولــي  ــن  األم مجلس  ــدر  أص ــد  وق حاليًا. 
بسبب  ــدة  ــدي ش ــة  ــي دول ــات  ــوب ــق ع عــلــى  عـــالوة  ــــران  إلي

للجدل. المثير  النووي  برنامجها 
 وفي إطار مناورات هذه السنة كشف الحرس الثوري 
لتخزين  األرض  تــحــت  مــســتــودعــا  ـــرة  م وألول  ــًا  ــض أي
صور  التلفزيون  بث  حيث  يحدد  لم  مكان  في  الصواريخ 

إطالق صاروخ قال إنه شهاب ثالثة.
تحت  مستودعات  سنة«   15 »منذ  ــران  إي وصنعت 
ــي  األراض »عبر  مناطق  عــدة  في  القبيل  هــذا  من  األرض 
قال  كما  والصحاري«  الجبال  في  الشاسعة  اإليرانية 
قليش- أصغر  الكولونيل  الــمــنــاورات،  باسم  الناطق 

خاني.
تــلــك  ــــي  ف ـــة  ـــزن ـــخ ـــم ال ــــخ  ــــواري ــــص ال أن  وأوضــــــــح   
محددة  أهــداف  على  إلطالقها  »مبرمجة  المستودعات 

سلفًا«.
وزارة  بــاســم  ــدث  ــح ــت ــم ال قــــال  آخــــر،  ســيــاق  وفــــي   
المؤتمر  في  باراست  مهمان  رامين  اإليرانية،  الخارجية 
المفروضة  العقوبات  إن  أمــس  األسبوعي  الصحافي 
التزود  الركاب  طائرات  على  صعبت  والتي  إيران  على 
وتستوجب  إنسانية«  »غير  هي  الخارج  في  بالوقود 

عليها.  الرد 
عمل  هو  بالوقود  ركاب  طائرة  تزويد  »عدم  وأضاف 
»أخطرنا  وقال  الدولية«.  األعراف  وينتهك  إنساني  غير 
يخالف  بما  ما  دولة  تصرفت  إذا  بأنه  المعنية  السلطات 
ذلك  على  ســنــرد  بــالــوقــود  الــتــزويــد  ورفــضــت  الــمــبــادئ 

الالزمة«. اإلجراءات  ونتخذ 

 إطالق صاروخ زلزال خالل المناورات العسكرية أمس            )أ.ف.ب(


