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صورة للسفينة املزيفة بعد ان اصابتها صواريخ  زوارق احلرس الثوري السريعة وفي اإلطار الزوارق تفتح نيرانها خالل مناورات »الرسول األعظم5« أمس  )أ.پ(ـ )أ.ف.پ(

يريفانـ  رويترز: أعلن رئيس أرمينيا سيرج 
سركسيان أمس ان بالده علقت التصديق على 
اتفاق إلصالح العالقات مع تركيا إال انه أكد أنها 

لن تتخلى عن عملية السالم.
وقال سركسيان في خطاب إلى األمة: »سننظر 
في التحرك قدما عندما نقتنع بأن هناك أجواء 
مالئمــــة في تركيا وان هنــــاك قيادة في أنقرة 

مستعدة للمشاركة مجددا في عملية التطبيع«. 
وسبق سركســــيان اعالن االئتالف احلاكم في 
أرمينيا تعليق املصادقة على اتفاقني تاريخيني 
مع تركيا في ظل تبادل االتهامات منذ اشــــهر 
بوضع شروط مسبقة لعملية تطبيع عالقاتهما 

بعد قرن من العداء.
ويرى محللــــون ان هذا القرار يقضي على 

األمل الضئيل في املضي قدما نحو تقارب بني 
أرمينيا وتركيا بعد أشهر من التباطؤ.

وأعلنت األحزاب الـ 3 التي تشكل الغالبية 
في البرملان األرمني انه »مبا ان تركيا ترفض 
املصادقة على البروتوكوالت دون شروط مسبقة 
في مهلة معقولة فإننا نعتقد انه ضروري وقف 

هذه العملية«.

أرمينيا تعّلق موافقتها على اتفاق السالم مع تركيا

مناورات »الرسول األعظم 5« تختبر ألغامًا »ذكية« وزورق »يا مهدي« يصيب سفن العدو 

عواصم ـ يو.بي.آي ـ د.ب.أ: مع تصاعد 
نغمة تشديد العقوبات النووية بدعم روسي 
هذه املرة، وعدم اســـتبعاد واشـــنطن أي 
خيار مع حلفاء ايران في لبنان وسورية، 
اســـتعرضت طهران عضالتها العسكرية 
وأعلن احلرس الثوري اإلسالمي أمس جناح 
املرحلة االولى من مناورات »الرسول األعظم 
5« التي تستمر حتى الغد في مياه اخلليج 

ومضيق هرمز.
املتحدث باسم املناورات البريغادير جنرال 
علي رضا تاجنسيري أوضح أن هدف املرحلة 
االولـــى للتدريبات هو تدميـــر أهداف العدو 

االفتراضي على االرض. 
من جهتها كشفت وسائل اإلعالم اإليرانية 
عن أن احلرس الثوري اإليراني اختبر في هذه 
املرحلة وبنجاح زورقا سريعا جديدا ميكنه 

تدمير سفن األعداء.

وقالت هيئة اإلذاعة والتلفزيون االيرانية 
إن احلرس قام وللمرة االولى بتشغيل زورق 
يا مهدي »الذكي والفريد«، واختبر أيضا عددا 
من األلغام البحرية الذكية التي يصعب كشفها. 
وأضافت أن »زورق يا مهدي الفائق السرعة 
الذي ميكنه تفادي أجهـــزة الرادار قادر على 
تعقب واســـتهداف سفن العدو بطريقة ذكية 
وتدميرها«. وقالت إن إيران تنتج هذه الزوارق 

في الوقت احلالي بأعداد كبيرة.
وقد كشف تاجنسيري عن ان زورق يا مهدي 
ميكن التحكم به عن بعد وميكن لصواريخه 
إحداث ثغرات بعمق 7 أمتار في أي ســـفينة 

للعدو.
من جانبـــه، ذكر تلفزيون »برس تي.ڤي« 
الرسمي الناطق باللغة االجنليزية أن مناورات 
احلرس الثوري في اخلليج تظهر قدرات إيران 
الدفاعية وعزمها على احلفاظ على األمن في 

املنطقة.
أما وكالة أنباء العمال اإليرانية فقد أكدت أن 
أكثر من 300 من الزوارق الفائقة السرعة املزودة 
بقذائف وصواريخ وحتمل قوات كوماندوس 
تابعة للحرس الثوري تشارك في املناورات. 

معتبرة أن »هذه الزوارق كابوس العدو«.
وذكرت أن ســـفينة حربيـــة يفترض أنها 
تابعة للعدو دخلت املياه اإلقليمية االيرانية 

ومت استهدافها واحتجازها وتدميرها.
 بدورها، قالت وكالة االنباء االيرانية الرسمية 
)ارنا( ان الزوارق السريعة التابعة للحرس 
الثوري اســـتعرضت في املرحلة االولى من 

املناورة قدراتها السريعة في مضيق هرمز.
وكشفت ان 313 قطعة من العوامات السريعة 
والقاذفة للصواريخ وقذائف الـ »آر بي جي« 
ووحدات االستكشاف والقوات اخلاصة للحرس 

الثوري.

وقالت الوكالة ان »الطوافات التابعة للحرس 
الثوري والتي متتلك القدرة والسرعة والتدمير 
وإطـــالق حجم كبير من النـــار والقدرة على 
االختفاء عن الرادارات املتطورة« شنت هجمات 

على »العدو« املفترض.
التدريبات االيرانية جاءت ترجمة ملخاوف 
غربيـــة من أن إيران قد تلجأ إلى »حرب غير 
متكافئة« إذا تعرضت لهجوم وذلك بأن ترسل 
مثال مجموعات من الزوارق السريعة إلعاقة 
عمليات العدو في اخلليج واملضيق الذي جتتازه 
نحو 40% من كميـــات النفط العاملي القادمة 

من اخلليج.
وتعليقـــا على هذه املناورات قال تيودور 
كاراسيك مدير األبحاث في معهد الشرق االدني 
واخلليج للتحليل العســـكري إن اســـتخدام 
مجموعات الزوارق السريعة ميكن أن يكون 
»أداة فعالة« ضد العدو. وأضاف لـ »رويترز« 

في دبي »هذه نقاط القوة لديهم. ما سيحاولون 
فعله )في حالة نشوب صراع( هو منع املرور 
في املضيق واملناطق احمليطة به«. مبوازاة ذلك، 
أعلنت روسيا أمس أنها ال تستبعد إمكانية أن 
يتخذ مجلس األمن الدولي قريبا إجراءات ضد 
إيران في حال عدم جتاوبها مع مطالب املجتمع 

الدولي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.
ونقلـــت وكالـــة »نوفوســـتي« عن وزير 
اخلارجية الروسي سيرغي الفروف قوله في 
مؤمتر صحافي »إذا ظلت األمور على حالها أي 
في الطريق املسدود فال أظن أن مجلس األمن 
الدولي ســـيبقى في موقف املراقب الالمبالي 

ملدة طويلة«.
وأشار إلى أن هدف املجتمع الدولي يتمثل 
في حمـــل طهران على تنفيـــذ القرارات التي 
اتخذتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووافق 

عليها مجلس األمن.

بيد ان الرد اإليراني جاء سريعا اذ هددت 
أمس برد قوي على من يعمل لفرض عقوبات 

عليها.
ونسبت »ارنا« الى النائب األول لرئيس 
اجلمهورية محمد رضا رحيمي قوله »ان 
اجلمهورية اإلســـالمية اإليرانية وبفضل 
جهود خبراء وزارة النفط سترد بقوة على 
كل من يعمل على فـــرض العقوبات ضد 

طهران«.
في غضون ذلك، أكدت وزارة الدفاع األميركية 
الپنتاغون مجددا أمس االول ان حتركا عسكريا 
أميركيا لضرب إيران اليزال خيارا مطروحا 
بينما تباشر الواليات املتحدة نهج الديبلوماسية 
والعقوبات إليقاف البرنامج النووي اإليراني. 
وقال جيف موريل املتحدث الصحافي للپنتاغون 
»لم نســـتبعد أي خيار من على الطاولة فيما 

منضي في مساري الضغط واحلوار«.

روسيا ال تستبعد عقوبات جديدة في مجلس األمن وطهران تهدد برٍد قوي عليها 

اعتقال »والي بغداد« المسؤول عن تفجيرات أغسطس الدامية

نتنياهو يستقبل ميتشل برفض طلب أوباما وقف االستيطان

الســـلطات  ـ وكاالت: أعلنت  بغداد 
العراقية امـــس ان اعتقال اكبر قياديي 
تنظيـــم القاعدة في بغداد والذي يكنى 
بـ »والي بغداد«، أســـفر عن قتل زعيم 
»دولة العراق االسالمية« ووزير حربه 

أبو أيوب املصري االحد املاضي.
وقال اللواء قاسم عطا الناطق الرسمي 
باسم قيادة عمليات بغداد ان »قوة من 
اللواء 54 وخلية استخباراتية شكلها 
رئيس الوزراء نوري املالكي متكنت من 
اعتقال مناف عبدالرحمن الراوي امللقب 
بـ »أبوحيدر« في 11 مارس املاضي وهي 
العملية التي قادت الى مكان البغدادي 

واملصري«.
وتال إعالن مقتلهما بيوم واحد إعالن 
مقتل الزعيم العسكري للقاعدة في شمال 

 العـــراق املدعو احمـــد العبيدي امللقب
 بـ »أبوصهيب«، في عملية أطلقت عليها 

القوات األمنية وثبة األسد.
وأوضح عطا ان »الراوي الذي اعتقل 
في منزل في حي حطني غرب بغداد، هو 
املشرف املباشر على جميع التفجيرات 
الدامية التي وقعت في بغداد منذ اغسطس 
2009، واســـتهدفت 4 وزارات ومحاكم 

ودوائر حكومية رسمية مهمة«.
واضاف ان »الـــراوي عراقي مولود 
في 1974 في موسكو وانضم الى تنظيم 
القاعدة في 2003 ونصب واليا لبغداد في 

2008 من قبل ابوعمر البغدادي«.
وأكد عطا انه »عثـــر بحوزته على 
الوثائق واملعلومات  كميات كبيرة من 
األمنية التي قادت االجهزة نحو اهداف 

استراتيجية ومهمة للقاعدة والتنظيمات 
اإلرهابية االخرى«.

وأشار الى ان »القاعدة تعيش أسبوعها 
األسود والتزال تنتظرها أسابيع سوداء، 
ومعلوماتنا تشير الى ان اغلب القيادات 
بدأت بالهروب« مؤكـــدا »إصدار أوامر 

بغلق احلدود ملنع تسربهم«.
وقـــال عطـــا ان »التنظيـــم يعيش 
حالة من التخبط واإلرباك نتيجة قتل 
واعتقال قياداته، مشيرا الى ان »اعتقال 
الراوي أسفر عن اعتقال العشرات من 

قياداته«.
الى ذلك، اتهم سياسي عراقي، رئيس 
الوزراء نـــوري املالكي بالوقوف وراء 
االعتقاالت العشوائية في محافظة نينوى 
شمال العراق وعدم التعاون ومحاولة 

نقل السجناء إلى بغداد وتعذيبهم.
وقال أسامة النجيفي القيادي بالقائمة 
العراقية مبدينـــة املوصل: إن »رئيس 
الوزراء نوري املالكي وحكومته يتحمالن 
مسؤولية اعتقال األبرياء من قبل األجهزة 
األمنية غير املعروفة وغير املرخصة من 
القضاء العراقي ألهالي املدينة«، موضحا 
أن حكومة املالكي »هي التي تظلم أهالي 
املدينة في هذه احملافظة املنكوبة والتي 
مازالت تعيش الذل واإلهانة من قبل كل 

األحزاب والكيانات البارزة«.
وتابـــع النجيفي قائـــال إن »رئيس 
الـــوزراء العراقي نـــوري املالكي نفى 
بدوره مســـؤوليته عن هذه السجون 
وما فيها من معتقلني وتعذيبهم وانتهاك 
أعراضهم« بالرغم من وجود مؤشرات 

ودالئل واضحة قدمـــت لألمم املتحدة 
تدين الوضع، فضال عن مطالبة أهالي 
املعتقلني بالثأر ألبنائهم املعتقلني منذ 

أكثر من 8 أشهر.
وتابع »إن هذه االعتقاالت أمر مسّيس 
اتبع منذ أكثر من ســـنة فـــي نينوى 
والتعامل مع املوصل كأرض مباحة في 
االعتداء على ضباط اجليش الســـابق 
واملواطنني«، مشيرا إلى أن أهالي نينوى 
»لن يسكتوا على هذه األفعال« ومفندا 
ما وصفه »ما يتمنطق به دولة رئيس 
الوزراء بأن املعتقلني مفسدون في املدينة 
»بأنه كالم عـــار من الصحة و»ال نقبل 
بهذه األلفاظ إطالقا على أبناء مدينتنا.. 
وقضاء املوصل مشهود له بالنزاهة فلماذا 

ينقلون املعتقلني باخلفاء إلى بغداد«.

عواصم ـ وكاالت: قبيل ســــاعات مــــن وصول املبعوث 
األميركي إلى الشــــرق األوسط جورج ميتشل إلى املنطقة 
لتسلم الرد االسرائيلي على املطالب االميركية الستئناف 
مفاوضات السالم، رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو االستجابة لطلب الرئيس أوباما بوقف جميع أعمال 

البناء في القدس الشرقية، حسبما أفاد به مكتبه أمس.
وقال مســــؤولون في مكتب نتنياهو لم يكشــــفوا عن 
هوياتهم إن األخير قدم رده للرئيس األميركي خالل عطلة 

نهاية األسبوع املاضي.
وفي اجلانب الفلسطيني، قال صائب عريقات مسؤول 
ملف التفاوض في منظمة التحرير إن موقف نتنياهو مؤسف، 
معربــــا عن أمله في أن تتمكــــن الواليات املتحدة من إقناع 
إســــرائيل إلعطاء السالم فرصة من خالل وقف االستيطان 

في القدس الشرقية، حسبما ذكرته صحيفة »هآرتس«.

حل الدولتين

هذا وكان جيمس جونز مستشار األمن القومي األميركي 
قد قال اول من امس إن التوصل إلى سالم في الشرق األوسط 
ســــيحرم إيران من اســــتغالل النزاع لتحويل األنظار عن 

برنامجها النووي، على حد تعبيره.
ودعا جونز قادة املنطقة إلى إظهار الشــــجاعة والقيادة 
مثل الرئيس املصري الراحل أنور السادات والعاهل األردني 
الراحل امللك حســــني ورئيس الوزراء اإلســــرائيلي الراحل 
اســــحق رابني وياســــر عرفات، وقال إن حل الدولتني بني 

الفلسطينيني واإلســــرائيليني يصب في مصلحة الطرفني 
ومصلحة الواليات املتحدة والعالم.

ورغم التوترات احلالية بني واشنطن وإسرائيل، إال أن 
جونز قال في كلمة نشرها البيت األبيض إن التزام الواليات 

املتحدة جتاه حليفتها إسرائيل »ال يتزعزع«.
ونقلت وســــائل اإلعالم األميركيــــة عن جونز قوله في 
خطاب أمام معهد سياسات الشرق األدنى في واشنطن »منذ 
أن تولى الرئيس أوباما منصبه وهو يسعى إلى حل الدولتني 
دولة يهودية إسرائيلية آمنة تعيش جنبا إلى جنب بسالم 

وأمن مع دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة«.
كما أكد جونز على متانة العالقات األميركيةـ  اإلسرائيلية، 
وكرر ما قاله أوباما في القاهرة حول العالقات األميركية ـ 
اإلسرائيلية التي »ال تكسر«، وقال »إنها عالقات تاريخية، 
دولتان كسبتا االستقالل من خالل تضحيات املواطنني إنها 
صالت شــــعبني يرتبطان معا من خالل القيم املشتركة من 
احلرية والفرص الفردية إنها صالت دميوقراطيتني حيث 

تكمن السلطة في الشعب«.
في غضون ذلك وفي وقت نفت مصر انطالق صواريخ 
كاتيوشا من أراضيها باجتاه اسرائيل، اكد اجليش االسرائيلي 
أمس وقوع انفجارات في االراضي االردنية تســــببت فيها 

صواريخ كاتيوشا.
وقال ناطق عسكري انه مت رصد انفجارات وبرق صباح 
امس قرب مدينة ايالت، واضاف ان هذه االنفجارات وقعت 
في االردن ولم يعثر على اي شظايا صواريخ في اسرائيل. 

واشار الى انه »مت االعالن عن العثور على شظايا صاروخ 
كاتيوشا قرب مدينة العقبة في االردن«، موضحا ان »اجليش 
يقــــوم بتحقيق حاليا ليحدد املــــكان الذي اطلقت منه هذه 

القذيفة«.
قبل ذلك، ذكرت وســــائل اعالم اسرائيلية أن صاروخي 
كاتيوشا سقطا أمس قرب مدينة ايالت في جنوب اسرائيل 
من دون ان يسببا اصابات، مشيرة الى ان الصاروخني اطلقا 

من االردن او من سيناء في مصر.
وأكد مصدر أمني أردني في العقبة ان صاروخني أطلقا من 
املدينة الساحلية جتاه اسرائيل لكنهما سقطا في مستودع 

فارغ في األراضي االردنية.
وصرح وزير الدولة األردني لشؤون االعالم واالتصال 
نبيل الشريف لوكالة األنباء األردنية بأن انفجارا محدودا 
وقع في ساعة مبكرة من صباح أمس في مستودع الجهزة 
التبريد عند املدخل الشمالي ملدينة العقبة جنمت عنه اضرار 

مادية طفيفة ولم حتدث اي اصابات في االرواح.
وقال الشــــريف للوكالة ان »االجهزة املعنية باشــــرت 
التحقيق ملعرفة اسباب االنفجار والوقوف على التفاصيل 
املتعلقة به«. ويجاور مينــــاء العقبة االردني مدينة ايالت 
االسرائيلية. وجاء اطالق الصاروخني بعد تسعة أيام من 
حتذير إسرائيل ملواطنيها الذين يقضون عطالت في شبه 
جزيرة ســــيناء املصرية الواقعة على احلــــدود مع ايالت 
باملغادرة على الفور، وأشارت إلى معلومات أن متشددين 

رمبا يحاولون خطف إسرائيليني.

 المالكي يواجه اتهامات بالوقوف وراء االعتقاالت العشوائية في نينوى

صواريخ غامضة تضل طريقها من إيالت اإلسرائيلية إلى العقبة األردنية
إسرائيل بدأت بتحويل جنوب »األقصى« 

مسارًا توراتيًا ـ تلموديًا
غزة ـ كونا: على مسمع ومرأى من العالم، 
تواصل إسرائيل خططها الدؤوبة لتهويد القدس 
احملتلة حيث كشفت مؤسسة األقصى للوقف 
والتراث ان االحتالل اإلســــرائيلي بدأ بتنفيذ 
مشروع تهويدي كبير لتحويل منطقة جنوب 
املسجد األقصى مبدينة القدس احملتلة خاصة 
منطقة دار اإلمارة االموية الى منطقة ومسار 

توراتي تلمودي مرتبط بالهيكل املزعوم.
وأكدت املؤسســــة في تقرير لها أمس انه 
من خالل زياراتها ورصدها املتواصل الحظت 
ان االحتالل بدأ مبشــــروع كبير لتهويد كامل 
منطقة جنوب املسجد األقصى فيرتبط مبشروع 
تهويدي لبلدة سلوان وخاصة منطقة وادي 
حلوة. وقال التقرير ان االحتالل شرع بأعمال 
إنشائية لتحويل هذه املنطقة الى مسار تهويدي 
حتت مسمى )مسار املظاهر التوراتية( كجزء 
من مسارات تهويدية تشمل األسوار اإلسالمية 

التاريخية للبلدة القدمية بالقدس.
وأوضح ان لفظ )املظاهر( مسمى ملوقع ديني 
يهودي يتم من خالله حسب ادعائهم التطهر 
قبل دخول الهيكل املزعوم مشيرا الى انه سبق 
البدء بهذا املشروع اعمال حفريات إسرائيلية 
واسعة استمرت عدة اشهر شملت سرقة وطمس 

معالم أثرية إسالمية في املنطقة.

وبني التقرير ان االحتالل بدأ قبل ايام بأعمال 
إنشائية شملت نصب اخشاب ومد حبال كمقدمة 
لتحضير وحتديد مسارات سياحية في منطقة 
االمارة األموية الواقعة خلف اجلدار اجلنوبي 
للمسجد األقصى قريبا من مبنى اجلامع القبلي 

املسقوف واملصلى املرواني.
ولفت الى ان »هذه املسارات ترتبط بدرج 
بنته واستحدثته املؤسسة اإلسرائيلية وافتتحه 
ايهــــود بــــاراك عندما كان رئيــــس احلكومة 
اإلسرائيلية آنذاك عام 1999 كمرفق من مرافق 

الهيكل املزعوم«.
وحذرت مؤسسة األقصى في تقريرها من 
هذا املشروع التهويدي الذي يهدف االحتالل 
من خالله الى تطويق املسجد مبواقع تهويدية 
كنقاط انطالق ألي عدوان مستقبلي على املسجد 

املبارك.
وأكدت ان هذا املشــــروع ومــــا يرافقه من 
حفريات يصل بعضها الى اسفل املسجد األقصى 
من جهة اجلنــــوب خاصة عند اآلبار الواقعة 

أسفله تشكل خطرا مباشرا على املسجد.
وأوضحت ان هذا املشروع التهويدي يرتبط 
مبخططات تدريجية لتقسيم املسجد األقصى 
كمرحلة من مراحل محاولة بناء الهيكل املزعوم 

على حساب األقصى.

صورة وزعتها الداخلية العراقية أمس لـ »والي بغداد« املدعو مناف الراوي  )أ.ف.پ(


