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صنعاءـ  يو.بي.آي: أعلنت جماعة احلوثيني امس تسليم 
مديريتي مجز وباقم مبحافظة صعدة شمال اليمن للسلطات 

احمللية باحملافظة.
ونقل موقع حزب االصالح املعارض عن الناطق الرسمي 
للحوثيني محمد عبدالسالم قوله »ان مسؤولي املديريتني تسلموا 

املرافق احلكومية وزاولوا اعمالهم السبت )أمس(«.
وقال عبدالســـالم »ان هذه اخلطوة مبنزلة اثبات حلسن 

النوايا وقطع الطريق امام املشـــككني، وجتار احلروب ومن 
أجل تعزيز مسار السالم في صعدة«.

وسقطت عشـــرات املديريات في محافظة صعدة بأيدي 
احلوثيني خالل احلرب السادسة األخيرة مع اجليش اليمني 
التي بدأت في 11 اغسطس وتوقفت في 11 فبراير عقب تعهد 
احلوثيني االلتزام بتنفيذ البنود الســـتة املشروطة من قبل 

احلكومة لوقف العمليات العسكرية.

الحوثيون يسّلمون مديريتين في صعدة للسلطات اليمنية

موسوي يدعو لالحتجاج عبر اإلنترنت.. وكروبي: خامنئي حدّد نتيجة انتخابات 2009 
طهران َتِعد بإنجازات نووية جديدة ومجلس الشورى يبحث اليوم تخفيض التعاون مع »الّذرية«

)ا.ف.پ( ايرانيون في اليابان تظاهروا امام السفارة االيرانية في طوكيو احياء لذكرى االحتجاجات على اعادة انتخاب الرئيس احمدي جناد 

طهرانـ  وكاالت: مبوازاة الهدوء 
الذكرى األولى  الذي رافق  احلذر 
الرئيس اإليراني  انتخاب  إلعادة 
محمود أحمدي جناد أمس اثر الغاء 
املعارضة دعوتها للتظاهر، واصلت 
العقوبات  طهران تصعيدها ضد 
الدولية اجلديدة التي فرضت عليها 
االربعاء املاضــــي وأعلن مجلس 
اليوم  انه ســــيناقش  الشــــورى 
التعاون  مشروع قرار لتخفيض 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
كما أعلنت منظمة الطاقة الذرية 
الكشف عن  انها بصدد  االيرانية 
تطور نووي جديد خالل األشهر 

املقبلة.
 في هــــذه االثناء ورغم اعالن 
الغــــاء مظاهراتهــــا  املعارضــــة 
االحتجاجية، حذر احلرس الثوري 
اإليراني املعارضة من انه سيتعامل 
بصرامة مــــع أي محاوالت إلثارة 

»أزمة أمنية«.
وكان هناك تواجد أمني مكثف 
فــــي مياديــــن طهــــران والعالمة 
الوحيدة على نشــــاط املعارضة 
كانت تكبيرات ال حصر لها سمعت 
من أسطح املنازل ليل أمس األول 
وهي خطوة دعت إليها شخصيات 

معارضة في اخلارج.
بيــــد أن املعارضة التي بررت 
إلغاءهــــا املظاهــــرات بحقن دماء 
أنصارها، اتهمت قادة النظام بسلب 
حرية الناس ورميهم في السجون 
وحظر وسائل االعالم. ودعت مجددا 

الى ضمان احلرية.
الزعيم املعارض مهدي  وقال 
كروبي ان املرشد األعلى للجمهورية 
اإلسالمية آية اهلل علي خامنئي، 

جعلها رمزا حلركة االحتجاج.
انباء  في املقابل، نقلت وكالة 
فــــارس عن النائــــب حامي رضا 
فوالدجار قوله ان مشروع القانون 
ســــيثار اليوم في البرملان بهدف 
مراجعة وتقليل التعاون مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية التابعة لألمم 
املتحدة في أعقــــاب قرار مجلس 
األمن الدولي بفرض عقوبات على 

اجلمهورية اإلسالمية. 

بفرار االوزبك رغم انه لم يتضح 
بعد من يسيطر على احلدود.

وذكرت متحدثة باسم وزارة 
الصحــــة القرغيزية ان ما ال يقل 
عن 62 شخصا قتلوا واصيب 790 
اخــــرون بجروح في العنف الذي 
اندلع في القاعدة اجلنوبية التي 
كان يستمد منها الرئيس السابق 
باقييف قوته قبل ان تطيح به ثورة 
شعبية. وتابعت اوتونباييفا تقول 
ان مزيدا من التعزيزات سترسل 

الى اوش.
وتنشر احلكومة بالفعل قوات 
وعربات مدرعــــة واعلنت حظرا 
للتجول خالل الليل في اوش لكن 

دون جدوى.
وسيطر انصار باقييف - الذي 
املنفى بروسيا  يعيش حاليا في 
البيضاءـ  لفترة وجيزة على مبان 
حكومية في اجلنوب في 13 مايو 
في حتد للســــلطات املركزية في 

بشكك.
واتهمــــت اتونباييفــــا انصار 
باقييــــف ـ وهو قرغيــــزي مثلها 
- بتأجيج العنف لعرقلة خطط 
حكومتها اجراء استفتاء وطني في 
27 يونيو اجلاري للتصويت على 

اجراء تعديالت في الدستور.
وميثل التوتر العرقي مصدر قلق 
دائم في وادي فرغانة على احلدود 

بني قرغيزستان واوزبكستان.
وفي حني يشكل االوزبك %14.5 
من العدد االجمالي للسكان القرغيز 
تتســــاوى اجلماعتان تقريبا في 

اوش.

بواعث قلق الالعبني الرئيســــيني 
في املنطقة وهم روسيا والصني 

والواليات املتحدة.
وتستخدم واشنطن قاعدتها 
اجلويــــة مبانــــاس فــــي شــــمال 
قرغيزستان والتي تبعد نحو 300 
كيلومتر عن اوش كطريق لتوصيل 

االمدادات إلى أفغانستان.
ووقعت ليل امس االول معارك 
بالبنادق في مدينة اوش في حي 
يسكنه االوزبك. وقطع الغاز عن 
املدينة كما انقطعت الكهرباء عن 

بعض املناطق.
ووصف املتحدث باسم وزارة 
الداخليــــة رحمــــة اهلل أحمدوف 
الوضع في مدينة اوش بقوله ان 
»شوارع بأكملها حتترق«. الوضع 
بالغ السوء وال مؤشر على توقفه. 

النار مشتعلة في املنازل«.
بدورها، قالت اوتونباييفا ان 
اوش تواجه ايضا ازمة انسانية 

الن الطعام ينفد.
وذكرت ان حكومتها قررت فتح 
الى اوزبكستان للسماح  احلدود 

في جنوب البالد الذي يشكل معقال 
الرئيس املخلوع كرمان  النصار 
بك باقييف منــــذ االطاحة به في 

ابريل املاضي.
وأعلنــــت قرغيزســــتان التي 
يســــكنها 5.3 ماليني نسمة حالة 
الطوارىء في اوش وفي عدة مناطق 
ريفية محلية امس االول بعد ان 
اشــــتبك مئات الشبان باألسلحة 
والقضبــــان احلديديــــة وقنابل 

البنزين.
ويثيــــر جتــــدد االضطرابات 

لكنه اوضح ملوظفي حترير لوموند ان ساركوزي قال 
له ان عرض الشراء الذي تقدم به بيار بيرجيه وماتيو 

بيغاس وكزافييه نييل ال يحظى بالرعاية في نظره.
وفي جانب االليزيه كان الصمت سيد املوقف، فالرئيس 
الفرنسي يقيم عالقة معقدة مع وسائل االعالم حيث يحظى 

بشبكة مهمة مع انه يستهدف بانتقادات عديدة.
وعندما ســـئل عن هذا التدخل السياسي اجاب جيل 
فـــان كوت رئيس جمعية محرري لوموند )املســـاهمة 
في الصحيفة( »آمل ان تقتصر نزعة التدخل على ذلك، 
اعتقد ان دور االليزيه ليس التدخل في هذه املسالة التي 

تخص شركة فرنسية خاصة«.
واسر لوكالة االنباء الفرنســـية »ميكن ان نفهم ان 
للوموند قيمة رمزية قوية، وان يكون للصحافة املكتوبة 
بعض التأثير« لكنه يرى ان السعي الى »ممارسة الضغط 

على مدير لوموند امر غير مسموح به قطعا«.
وقال فان كوت »ان فهمت جيدا، عبر رئيس اجلمهورية 
عن رفض احد الترشـــيحات، ترشيح الثالثي بيغاس ـ 
بيرجيهـ  نييل، وحسب معرفتي للصحافيني ليس هناك 
من وســـيلة افضل جلعلهم يصوتون لترشيح ما غير 

القول »ال اريد ذلك«.

عن ثالثي مؤلف من رجل االعمال بيار بيرجيه وصاحب 
مصرف اعمال ماتيو بيغاس ورئيس شركة االتصاالت 

فري كزافييه نييل.
كذلك ابدت شركة بريزا االسبانية )املساهمة ايضا في 
لوموند ومالكة صحيفة الباييس االسبانية( اهتمامها 

لكنها طلبت مزيدا من الوقت.
وابدت مجموعـــة االتصاالت اوراجن بدورها اهتماما 
بفرع لوموند التفاعلي لكن بشكل شراكة صناعية اكثر 

منه استثمار مالي.
  وعلى سؤال حول تسييس امللف قال مدير لوموند 

انه »ال يريد تغذية جدل«.
واكـــد »ال اريد الولوج في امـــر يبعث على االعتقاد 
بأنني اريد تفضيل هذا الترشيح او ذاك« العادة رسملة 

لوموند.

 باريسـ  أ.ف.ب: اخذت اعادة رسملة مجموعة لوموند 
بعدا سياسيا مع استدعاء الرئيس نيكوال ساركوزي املتهم 
غالبا بالتدخل في مجال وسائل االعالم، رئيس مجلس 
ادارة الصحيفة الفرنسية العريقة اريك فوتورينو الى 

االليزيه ليبدي له رايه.
وقال فوتورينو »ان يكون هناك اشـــراف سياسي، 
هذا ما كانت عليه احلال على الدوام، فمنذ 1944 )تاريخ 
تأسيس لوموند( كان هناك دوما اشراف للسلطة وذلك 

لن يتغير«.
وكان مديـــر لوموند تلقى اتصاال هاتفيا من رئيس 

اجلمهورية قبل استقباله هذا االسبوع في االليزيه.
وقال فوتورينو »اؤكد اننا حتادثنا والتقينا« لكنه 

رفض الكشف او التعليق عن مضمون احملادثات.
هذه التطورات، جاءت مع مساعي »لوموند« احلثيثة 
اليجاد شار سيتعني عليه اعادة رسملة مجموعة مثقلة 

بديون تقدر مبا بني 80 و120 مليون يورو.
وفيما ينتهـــي املوعد االقصى لتقدمي العروض غدا، 
أعلنت لوموند  أنها تلقت مساء امس االول عرضني، احدهما 
من كلود بردرييل مالك مجموعة نوفيل اوبســـرفاتور، 
التي تصدر عنها املجلة التي حتمل االسم نفسه، واالخر 

بشــــكك ـ وكاالت: ناشــــدت 
احلكومة املؤقتة في قرغيزستان 
روسيا امس ارسال قوات حفظ 
النظام في  ســــالم الســــتعادة 
اجلمهورية السوفيتية السابقة 
بعد مقتل عشــــرات االشخاص 
في اعمال شغب عرقية اندلعت 
في اجلنوب على مدى اليومني 
املاضيني بني اثنيني من القرغيز 

واالوزبك.
وقالــــت رئيســــة احلكومة 
اوتونباييفــــا  روزا  املؤقتــــة 
للصحافيني: نحتاج الى تدخل 
قوات مسلحة خارجية لتهدئة 

الوضع.
لقد ناشدنا روسيا املساعدة 
ووقعت بالفعل مثل هذا اخلطاب 
الروســــي دميتري  للرئيــــس 
مدڤيديــــڤ. وجــــاء تصريــــح 
اوتونباييفا بعد اتصال هاتفي 
أجرتــــه مع رئيــــس احلكومة 
الروسية فالدميير بوتني. وريثما 
تقرر موسكو موقفها من طلب 
القوات  بشــــكك ســــوف تبقى 
الروســــية املوجودة حاليا في 
قرغيزستان على احلياد بحسب 
ما قال مصدر عسكري روسي 

رفيع املستوى.
ونقلت وكالة األنباء الروسية 
»نوفوستي« عن املصدر قوله 
ان لدى هــــذه الوحدات »مهمة 
محددة ولــــن يتم زجها لتنفيذ 

مهام أخرى«.
ولــــم تســــتطع احلكومــــة 
املؤقتة االمســــاك بزمام االمور 

»سهام نيوز« انه »يجب ان نساهم 
في توســــيع نطــــاق املواقع على 
االنترنت واألفالم التي تلتقط عبر 
الهواتف النقالــــة تلك هي أفضل 
أدواتنا«، مشيرا الى تسجيل التقط 
عبر هاتف نقال للشــــابة ندا آغا 
سلطان البالغة من العمر 26 عاما 
وهي تنــــزف حتى املوت في أحد 
شــــوارع طهران خالل تظاهرات 
االحتجاج نشر على االنترنت ما 

الســــنة املاضية وملء السجون« 
باملعارضني. وحث موسوي على 
ابقاء حتــــرك املعارضة »حيا الن 

احلكام سيخافون من ذلك«.
 وقال ان التظاهرات في الشوارع 
يجب اال تكون الوسيلة الوحيدة 
لالحتجــــاج وان املعارضة يجب 
ان تعمم رســــالتها عبر »شبكات 

اجتماعية فعلية وافتراضية«.
وأضاف كما أورد موقع كروبي 

املواقــــع االلكترونية  ملراســــلي 
التابعة للمعارضة ان املرشد األعلى 
يعني بشكل مباشر او غير مباشر 
االعضاء الـ 12 في مجلس صيانة 

الدستور.
وشارك في هذا املؤمتر الصحافي 
الى جانب كروبي، الزعيم املعارض 

اآلخر مير حسني موسوي.
وأضــــاف كروبــــي ان النظام 
االيراني »يجب ان ميضي منطقيا 

الذي قرر نتيجة االنتخابات  هو 
الرئاســــية التي جرت في يونيو 

.2009
وبحســــب ما نقل عنه موقعه 
االلكتروني »ســــحام نيوز«، قال 
كروبي انه »ال تكون هناك نتيجة 
اذا لم يوافق عليها )املرشد األعلى(. 

هل هذه جمهورية؟«.
الســــابق  الرئيس  وأضــــاف 
للبرملان خــــالل مؤمتر صحافي 

باجتاه صحافة حرة وانتخابات 
حرة واحترام حقوق الشعب، ولكن 

ما يجري هو عكس ذلك«.
من جهته، اتهم موســــوي ان 
احلكام احلاليني إليران نأوا بأنفسهم 
الثورة االســــالمية  اهــــداف  عن 
التي جرت عام 1979 والدســــتور 
ويعمدون اآلن الى »تكميم أفواه 
النــــاس وحظر وســــائل االعالم 
وتنظيم انتخابات كالتي شهدناها 

وفيمــــا لم يتضح مــــا إذا كان 
البرملان سيبحث أيضا انسحاب 
إيران من اتفاقية منع االنتشــــار 
النــــووي، حذر مســــاعد رئيس 
اجلمهوريــــة ورئيــــس منظمــــة 
الطاقة الذرية االيرانية علي أكبر 
صاحلي الدول الغربية من »الغرق 
في املستنقع« الذي أوجدته بشأن 

امللف النووي االيراني السلمي.
ودعا صاحلي الذي حتدث أمس 
امام مســــؤولي ورؤساء حترير 
وكالة اجلمهورية االسالمية لالنباء 
الرسمية »ارنا« الدول الغربية »الى 
عدم فرض املزيد من العزلة على 
نفسها والعمل على قبول عملية 
تبادل الوقود النووي وتســــوية 
امللف النــــووي االيراني بصورة 

مشرفة«.
وقال »ان افضل الســــبل امام 
الغرب للخروج بصورة مشرفة من 
امللف النووي االيراني هو القبول 
مببدأ تبادل الوقود النووي« في 
اشــــارة الى االتفاق الذي وقع في 
طهران بوساطة تركيةـ  برازيلية، 
معتبــــرا ايــــاه الســــبيل الوحيد 
الخــــراج عالقاتهم مع ايران »من 

املستنقع«.
وفي حتد آخر للغرب، بشــــر 
صاحلي بأن بالده ستعلن عن تقدم 
جديد في برنامجها النووي خالل 

الشهور املقبلة.
 ونقلت صحيفة »رســــالت« 
اليومية عن صاحلي قوله »خالل 
الشــــهور القليلة املقبلة ستعلن 
إيران عن اجناز نووي جديد فيما 
يتعلق بانتــــاج الوقود من أجل 

مفاعل األبحاث في طهران«.

السعودية تنفي السماح إلسرائيل 
باستخدام مجالها الجوي لضرب إيران

الري��اض � د.ب.أ: نفى مصدر في وزارة الدفاع الس��عودية امس موافقة 
اململكة عل��ى فتح أجوائها أمام الطيران اإلس��رائيلي في حال توجيه ضربة 
جوي��ة للمفاعالت النووية اإليرانية، مؤكدا أن بالده ليس��ت طرفا في النزاع 
ب��ن إيران وأي دولة أخرى. وقال املصدر إن »الرياض لن تس��مح للطيران 
اإلسرائيلي عبور أجوائها لضرب إيران«، مؤكدا أن »سياسة اململكة واضحة 
في هذا اخلصوص«. وأضاف املصدر، الذي فضل عدم الكش��ف عن هويته، 

أن »السعودية لن تكون منصة ألي هجوم عسكري على إيران«.
وأكد أن »بالده ليس��ت طرفا في النزاع بن إيران وإسرائيل أو الواليات 
املتحدة، إننا لن نسمح باستخدام أراضينا لشن أعمال عسكرية أو أمنية أو 
جتسس��ية ضد إيران«. كما نفى املصدر السعودي أن تكون اجلهات األمنية 
في اململكة لديها علم بهذا االتفاق، وقال »ليس لدينا علم بوجود هذا االتفاق 

)عبور الطيران اإلسرائيلي األجواء السعودية(«.
وقال املص��در »صحيح هناك خالف بن الري��اض وطهران في وجهات 
النظ��ر خصوصا في تدخلها في املنطق��ة واحتاللها اجلزر اإلماراتية إضافة 
إلى عدم الكش��ف عن برنامجها النووي إال أن الس��عودية ال تسمح أبدا ألي 

كان باستخدام أراضيها لضرب دولة مسلمة«.
وجاء النفي الس��عودي ردا على تصريحات نش��رتها صحيفة »التاميز« 
البريطانية نقال عن مصادر أمنية أميركية وأخرى في اخلليج، عن أن »هناك 
اتفاقا س��ريا بن السعودية وإسرائيل حول السماح لطائرات سالح اجلو 
اإلس��رائيلي باس��تخدام األجواء السعودية في حال ش��نها هجوما على 

املنشآت النووية اإليرانية«.

قرغيزستان تطلب قوات روسية لوقف أعمال العنف العرقي

طرح »لوموند« للبيع يأخذ ُبعدًا سياسيًا مع تدخل ساركوزي 

إثر اشتباكات عرقية أسفرت عن مقتل 62 شخصًا وإصابة المئات 

)ا.پ( جثث سيدة واوالدها األربعة قتلوا في االشتباكات العرقية التي اجتاحت جنوب قرغيزستان 

استطالع: أوباما يفوز على كل منافسيه 
المحتملين في حال إجراء االنتخابات اليوم 

 واشنطن ـ أحمد عبداهلل
أظهرت اســـتطالعات للرأي العام أجريت في 
الواليات املتحـــدة ان الرئيس باراك اوباما يتقدم 
على جميع املرشحني احملتملني ملنافسته في السباق 
الرئاسي لعام 2012. وحصل اوباما على 46% من 
اصوات املشاركني في االستطالع الذي أجراه معهد 
مســـح اآلراء السياســـية االميركي وهو مؤسسة 

مستقلة متيل قليال الى اليمني.
وجاءت نسبة املؤيدين املشار اليها الوباما ردا 
على سؤال حول ما اذا كانت االنتخابات ستجرى 
اليوم في منافسة بني الرئيس وحاكم والية آركنساس 
االسبق مايك هاكابي. وحصل هاكابي الذي ترشح 
للتصفيات اجلمهورية فـــي انتخابات 2008 ولم 
يفـــز آنذاك على 44% من األصـــوات في مواجهته 

االفتراضية ألوباما.
وفي سؤال حول ما اذا كان التنافس بني اوباما 
وحاكم والية ماستشوستس األسبق ميت رومني 
حصل اوباما على 45% مقابل 42% ملنافسه املفترض 
الذي خاض ايضا التصفيات اجلمهورية قبل عامني 
ولم يفز. وحني تعلق السؤال مبنافسة محتملة بني 
املرشح اجلمهوري السابق السيناتور جون ماكني 
والرئيـــس اوباما فإن ماكني حصل على 42% فيما 

حصل اوباما على 49%. وتعكس تلك النتائج التبدل 
الذي يطرأ اآلن على قاعدة احلزب اجلمهوري التي 
تشهد انتقاال تدريجيا الى اليمني املتمثل في هاكابي 

واالنصراف عن الوسط الذي ميثله ماكني.
وفي حال خوض سارة بيلني السباق ضد اوباما 
فقد اعطاها من شملهم االستطالع 41% مقابل %50 
للرئيـــس. كما ان زعيـــم االغلبية اجلمهورية في 
مجلس النواب في منتصف التســـعينيات نيوت 
جينجريتش حصل على 41% مقابل 49% الوباما.

وعلى الرغم من ان اوباما حسم السباق االفتراضي 
لصاحله ضد جميع منافسيه فان االستطالع كشف 
عن جانـــب مقلق للرئيس الـــذي ينتمي للحزب 
الدميوقراطـــي. فقد قال نحـــو 41% ممن وصفوا 
انفسهم باملســـتقلني انهم يفضلون الرئيس على 
اي مرشـــح آخر فيما قال 58% من التصنيف ذاته 
انهم يفضلون اي مرشـــح آخر من األســـماء التي 

عرضت على باراك اوباما.
وقال خبراء املعهد ان انتقال كتلة املستقلني التي 
حتسم احيانا السباق الرئاسي الى معسكر مناوئ 
للدميوقراطيني ميكن اذا ما تواصل خالل العامني 
املقبلني ان يسفر عن متاعب الوباما في حالة أعاد 

ترشيح نفسه في السباق الرئاسي املقبل.

 غول يلّوح بقطع العالقات مع إسرائيل
ما لم تدفع تعويضات لضحايا أسطول الحرية 

جدّد مطالبتها بالخضوع للتحقيق الدولي واالعتذار العلني

عواصـــم ـ وكاالت: خطوة 
التصعيد  جديدة على طريـــق 
بني تركيا واسرائيل كشف عنها 
الرئيـــس التركي عبداهلل غول 
أمس ملمحا إلى إمكانية أن تقوم 
أنقرة بقطع عالقاتها مع إسرائيل 
إذا لم تف باملطالب التركية بعد 
الهجوم على سفن أسطول احلرية 
لكسر احلصار على غزة ومقتل 

تسعة من مواطنيها. 
وقـــال غول فـــي مقابلة مع 
صحيفة »لوموند« الفرنســـية 
وتركزت حول العقوبات اجلديدة 
على إيـــران وموقف تركيا من 

إسرائيل بعد الهجوم على أسطول احلرية، فأكد 
أن تركيا لن تنســـى هذا االعتداء ولن تتســـامح 
معه  وربط غول امكانية تسامح انقرة مع تركيا 
بشـــروط ثالثة هي تقدمي اعتذار صريح وعلني، 
وتقدمي تعويضات ألسر شهداء االعتداء على سفينة 
مرمرة وقبول التحقيق الدولي املستقل، أو قامت 

برفع احلصار عن غزة.
وردا على ســـؤال حول مـــا إذا كان ميكن أن 
تقطع تركيا عالقاتها مع إسرائيل إذا لم تقم بأي 
من هذه املبادرات، قال الرئيس التركي: »كل شيء 

ممكن«.
وكان اجليـــش التركي قرر االســـتعاضة عن 
استخدام طائرات »هيرون« اإلسرائيلية بأخرى 
محلية الصنع للقيام بعمليات استطالع ومراقبة 

حتركات عناصر منظمة حزب 
العمال الكردستاني االنفصالية 
في جنوب شرق البالد وشمال 

العراق.
وذكـــرت صحيفة »حريت« 
التركية أمس أن أعمال الكشف 
واملراقبة اجلويـــة للتحركات 
اجلاريـــة في املنطقـــة توقفت 
بسبب سحب اسرائيل خبرائها 
املكلفني بتدريب الضباط األتراك 
على استخدام طائرات هيرون 

في قاعدة بطمان اجلوية.
وأشارت إلى أن إسرائيل قامت 
قبل 10 أيام بســــحب 15 خبيرا 
في قاعدة بطمان بزعــــم احلفاظ على أرواحهم، 
موضحة أن توقف أعمال الكشف واملراقبة اجلوية 
لتحركات عناصر املنظمة االنفصالية ولد ضعفا 
استخباريا في مجال مكافحة االرهاب ولهذا السبب 
اضطــــر اجليش التركي الصدار قرار اســــتخدام 
طائــــرات »آي إتش إيه« للتجســــس بدون طيار 

تركية الصنع.
وذكرت الصحيفة أن الطائرة أنتجتها إحدى 
الشركات التركية ويصل وزن الطائرة الواحدة 
إلى 13 كيلوغراما »ثالثة عشر كيلوغراما«، وهناك 
حاليــــا 140 طائــــرة من هذا الطــــراز في املنطقة 
وتخطط القوات التركية الستخدام أصغر حجم 
من هذه الطائرات في مناطق شرق وجنوب شرق 

تركيا.

عبداهلل غول


