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صنعاء ـ رويترز: قال مسؤولون وشهود 
عيان ان من يشتبه بأنه مفجر انتحاري تابع 
للقاعدة هاجم مكتبا لقوات األمن في جنوب 
اليمن أمس فأصاب 8 جنود وذلك بعد أيام من 
تعهد التنظيم بشـــن مزيد من الهجمات على 
احلكومة. وقال شـــهود عيان كانوا في سوق 
قريبة ان رجال كان يستقل دراجة نارية أسرع 

باجتاه املكتب في مدينة الضالع بجنوب اليمن 
قبل ان يتوقف فجأة ويفجر نفسه. وقال مسؤول 
كبير في احلكومة اإلقليمية ان االنفجار »يحمل 
بصمات هجمات القاعدة« مضيفا ان 8 جنود 
أصيبوا، وأنحيت بالالئمة على جناح القاعدة 
في املنطقة ومقره اليمن في 4 هجمات اخرى 
على أهـــداف حكومية منذ يونيو رغم انه لم 

يعلن مســـؤوليته سوى عن هجومني. وقتل 
6 جنود في احدث هجمات شـــنها من يشتبه 
بأنهم متشـــددون. وجاء في تسجيل صوتي 
بثه موقع اسالمي على االنترنت يوم اخلميس 
املاضي »أنتم تغطون على اجلرم األميركي وكل 
ذلك ألجل تطويـــع وإذالل أبناء البلد وخدمة 

للمشروع األميركي في املنطقة«.

انتحاري يهاجم مركزاً أمنياً بالضالع ويصيب 8 جنود يمنيين

عواصــــم ـ وكاالت: بعــــد التلويح 
بجهوزية اخلطــــة األميركية لضرب 
إيران وحتذير طهران بأنها ســــتزلزل 
العالم إذا وقع ذلك السيناريو، كشفت 
صحيفة »واشنطن تاميز« ان أي هجوم 
أميركي على إيران قد يعتمد بشــــكل 
خاص على قاذفات »بي 2« وصواريخ 
كروز حملاولة تدمير قدرة النظام على 

إنتاج أسلحة نووية.
ونقلــــت الصحيفة عــــن محللني 
عسكريني أميركيني انه في حال قررت 
أميركا مهاجمة إيران فإن قاذفات »بي 
2« ســــتطلق أطنانا من القنابل بينها 
صواريخ خارقة للتحصينات على مواقع 
محصنة حتت األرض، حيث يعتقد ان 
طهران جتري فيها عمليات تخصيب 

اليورانيوم.
وقال اجلنرال املتقاعد في ســــالح 
اجلو األميركي تومــــاس ماكاينيرني 
ان الهجــــوم »ســــيكون هجوما جويا 

يترافق مع عمل ســــري إلطالق ثورة 
مخملية لكي يتمكن الشعب اإليراني 

من استعادة بالده«.
وقال ان قاذفات »بي 2« ســــتحلق 
فوق إيران فيما تطلق صواريخ كروز 
من القواعد األميركية في اخلليج الفتا 

إلى ان العملية قد تدوم عدة أيام.
وقال احمللل العسكري جون بايك 
الذي يدير منظمة »غلوبل سيكيوريتي« 
انه علــــى الرغم من ان إيــــران لديها 
أهداف محتملة كثيرة إال أن حوالي 6 
منشآت رئيسية إذا مت تدميرها فإنها 
ستشكل ضربة كبيرة للبرنامج النووي 

اإليراني.

طهران تحذر

على الطرف املقابل، حّذر وزير الدفاع 
اإليراني العميد أحمد وحيدي أمس من 
أن لدى بالده مخططات ستجعل األعداء 

»يندمون« إذا ما هاجموا بالده.

وقال وحيدي فــــي تصريح نقلته 
وكالة األنباء اإليرانية الرسمية )ارنا(: 
»لقد اعددنا مخططات دفاعية تدك األعداء 

وجتعلهم يعضون أصابع الندم«.
وجاء كالم وحيدي قبيل مغادرته 
طهران الى سلطنة عمان تعليقا على 
التصريحات األخيــــرة لرئيس هيئة 
األركان األميركية األدميرال مايك مولن 
والتي قــــال فيها ان لدى بالده خططا 

لضرب إيران.
وفي بيان آخر أوردته وكالة االنباء 
االيرانية الرسمية وصف وزير الدفاع 
احمــــد وحيدي تصريحــــات األميرال 
مولن بأنها »فاشــــية«. وقال ان »مثل 
هذه التصريحات تتناقض مع تأكيدهم 

بأنهم يريدون احلوار والسالم«.
في ســــياق متصل، نقلــــت وكالة 
األنباء الطالبيــــة اإليرانية عن وزير 
اخلارجية اإليراني منوچهر متكي قوله 
انه »في حال تعرضت ايران لهجوم فان 

مصيرها )الواليات املتحدة( سيكون 
أسوأ من مصيرها املشؤوم في العراق 

وأفغانستان«.
وأعرب متكي عن األمل في ان يغلب 
املنطق في واشــــنطن. واضاف »قالوا 
انهم سيذهبون )ليحاربوا( في بعض 

املناطق وفعلوا ذلك«.
وتابع »لكننا شــــاهدنا ما حل بهم 
)في هــــذه املناطق(. نعتقد انه اليزال 
هناك أشخاص في أميركا يحتكمون الى 
املنطق، لن يبيعوا كرامة األميركيني«. 
من جهته، أكد املتحدث باســــم وزارة 
اخلارجية اإليرانية رامني مهمانبرست 
أن الكيان االسرائيلي حاليا في ظروف 
ال تســــمح له بشــــن عدوان جديد في 
املنطقة، محذرا من أنه سيندم بشدة 

إذا ما ارتكب حماقة كهذه.
التحليالت  وردا على سؤال حول 
التي تتحدث عن وقوع حرب جديدة في 
املنطقة ووجهة نظر وزارة اخلارجية 

اإليرانية إزاءها، نقلت وكالة أنباء مهر 
اإليرانية عن مهمانبرســــت قوله في 
مؤمتره الصحافي األسبوعي صباح 
امــــس، إن »طبيعة الكيان الصهيوني 
واستمراريته في البقاء قائمتان على 

التهديدات وشن احلروب«.

محدثات تبادل الوقود النووي

على صعيد آخر، قال يوكيا أمانو 
املدير العام للوكالــــة الدولية للطاقة 
الذرية إن احملادثات التي تهدف إلعادة 
إحياء خطة متوقفــــة تنقل مبوجبها 
ايران مــــواد نووية لديها الى اخلارج 
مقابل احلصول على وقود نووي قد 
تستأنف خالل أشهر، موضحا أن بعض 
الدول ذات الصلة أبدت بعض اإلشارات 
اإليجابية. ونقلت وكالة أنباء »مهر« 
اإليرانية عن أمانو قوله على هامش 
محاضرة ألقاها في سنغافورة إنه تلقى 
»ردا ايجابيا« من دول في »مجموعة 

ڤيينا« والتي تضم روســــيا وفرنسا 
والواليات املتحــــدة والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بشأن إجراء حوار حول 

تبادل محتمل للوقود النووي.
وعندما ســــئل أمانو عمــــا اذا كان 
سيضغط باجتاه البدء في احملادثات 
سبتمبر املقبل، قال »أنا أعمل على ذلك، 
ولدي رد ايجابي من الدول االعضاء. 

ولم ال؟«.
في ســــياق آخر، أعلن القائد العام 
للجيــــش اإليراني اللــــواء عطاء اهلل 
صاحلي أمــــس ان البحرية اإليرانية 
ستدشــــن خالل األيام العشرة املقبلة 

غواصة متطورة محلية الصنع.
ونســــبت وكالة األنباء اإليرانية 
الرسمية )ارنا( الى صاحلي قوله ان 
الغواصة سيتم استخدامها في البحار 
البعيدة أو غيرها عندما تتعرض القطع 

البحرية اإليرانية للتهديد.
وتابع قائال »وفقا للسياسة الدفاعية 

اإليرانية باحلفاظ على املصالح الوطنية 
فان قدرات إيران تعززت بشكل كبير 
املهندســــني واخلبراء  وذلك بفضــــل 
اإليرانيــــني من دون احلاجة لشــــراء 

احتياجاتنا من اخلارج«.
كذلك قالت وكالة »فارس« اإليرانية 
إن مصانع كرمانشاه انتهت من تصنيع 

مروحيتني من طراز »كوبرا«.
وأفادت وكالة أنباء »فارس« اإليرانية 
شبه الرسمية بأن هذه هي املرة األولى 
التــــي يتم فيها تصنيع هذا النوع من 
املروحيات في مدينة كرمانشاه التي 

تقع في القطاع الغربي من إيران.
وأشــــارت الوكالة اإليرانية الى أن 
هذه اخلطوة من شأنها أن تؤدي الى 
هبوط نسبة االستهالك وانخفاض حجم 
النفقات التدريبية ورفع مستوى جتارب 

الطيارين.

طهران تتهم الواليات المتحدة بـ »الفاشية«.. وتدشّن غواصة محلية وتصنع حوامات كوبرا

سيناريو ضرب إيران: قصف جوي وصاروخي مكثف للمواقع النووية.. و»ثورة مخملية« داخلية

إسرائيل ترفض استجواب
لجنة التحقيق الدولية لمواطنيها 

تركيا تعتبر التحقيق الدولي خطوة جيدة لكنها غير كافية

طالبان تهاجم أكبر قاعدة للناتو في قندهار
باكستان تحذر: التحالف الدولي يخسر الحرب

المالكي يعتبر التدخالت اإلقليمية وراء طول عمر األزمة
ويتهم الحكيم باللعب على عقول الناس

عواصم ـ وكاالت: بعد ســـاعات من إعالن الرئيس 
االميركي باراك اوباما أمس االول ان قواته حترز »تقدما« 
في أفغانستان رغم »الصعوبات الهائلة« التي تواجهها، 
أعلنت الســـلطات احمللية أن مقاتلـــي طالبان هاجموا 
أمس القاعدة العسكرية حللف شمال األطلسي )الناتو( 
الذي تقوده الواليـــات املتحدة في قندهار، احدى اكبر 
قاعدتني للحلف في افغانستان، مما أدى الى جرح جندي 

ومدنيني اثنني.
وفجر انتحاريان من طالبان عبوتيهما قرب مدخل 
القاعدة العســـكرية للســـماح ألربعة مقاتلني آخرين 

بالدخول اليها.
وقال زملاي ايوبي املتحدث باسم حاكم والية قندهار 
»ان مهاجمني قتال في تبادل إلطالق النار االولي بينما 
اســـتمرت املعارك مع اآلخرين لفترة. وبحسب ايوبي 
جرح مدنيان وجندي من احللف االطلسي التي اعتبرت 

قيادته في كابول أنه »هجوم فاشل«.
وقال احللف »وقع هجوم خارج القاعدة العسكرية 
في قندهار. حاول انتحاري الدخول إليها لكنه لم ينجح« 

موضحا انه قتل لدى تفجير حزامه الناسف.
وأكدت املتحدثة باســـمه اللفتنانت كوماندر كاتي 
كندريك ان نيران أسلحة صغيرة انطلقت خارج القاعدة 

وان املهاجم حاول الدخول عبر إحدى البوابات.
مضيفة »أخفق املهاجم االنتحاري في الدخول ففجر 

ما بحوزته من مواد ناسفة مما أسفر عن مقتله.
يبدو هذا هجوما غير ناجح وغير منظم«.

فيما قال شاهد من »رويترز« داخل القاعدة إنه سمع 
صوتا أشبه بسقوط صاروخني عقب إطالق النار. وقد 
اعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم في اتصال 
هاتفي مـــع »فرانس برس«. وقبل ذلـــك حتدث اوباما 
عن »صعوبات هائلة في افغانســـتان. اال انه من املهم 
ان يدرك االميركيون اننا نحرز تقدما واننا نركز على 

اهداف محددة بشكل جيد وقابلة للتنفيذ«.
وأضاف اوباما »من الناحية العسكرية ان جميع القوات 
االضافية تقريبا التي أمرت بإرســـالها الى افغانستان 

باتت في املواقع احملددة لها.
وبالتعاون مع شـــركائنا االفغان والدوليني انتقلنا 
الى الهجوم ضد طالبان عبر مهاجمة قادتهم وحتديهم 

في مناطق كانت حتت سيطرتهم«.
تصريحات أوباما جاءت مخالفة ملا صرح به الرئيس 
الباكستاني آصف علي زرداري في مقابلة مع صحيفة 
لصحيفة لوموند الفرنسية الذي أكد أن االسرة الدولية 
التي »تنتمي اليها باكســـتان« في طريقها »خلســـارة 

احلرب ضد طالبان«.
وقال زرداري الذي اختتم أمس زيارة رســـمية الى 
فرنسا قبل ان يتوجه الى لندن »اعتبر ان االسرة الدولية 
التي تنتمي اليها باكستان تخسر احلرب ضد طالبان« 

وأن الوضع جاء »قبل كل شـــيء ألننا خسرنا معركة 
غزو القلوب والعقول«.

وتابع ان »االسرة الدولية لن تقبل أبدا برؤية طالبان 
تقود البالد من جديـــد«، مؤكدا أن عناصر احلركة »ال 
يتمتعون بأي فرصة الستعادة السلطة وان كان نفوذهم 

يزداد«.
على صعيد آخر، شـــطبت جلنة فـــي االمم املتحدة 
أسماء عشرة من أعضاء حركة طالبان و35 آخرين من 
تنظيم القاعـــدة او املنظمات التابعة له بعد مراجعتها 

أسماء 488 شخصا او كيانا متهمني باالرهاب.
وقال توماس ماير هارتينغ رئيس جلنة مجلس االمن 
الدولي املسؤولة عن الالئحة السوداء التي تضم أفرادا 
وكيانات متهمة باالرتباط بالقاعدة وطالبان انه »بعد 

تفحص 488 اسما شطب 45 من الالئحة«.
وقال في مؤمتر صحافي ان هذا االجراء الذي اتخذ بطلب 
من حكومات يشمل عشرة من األفراد املرتبطني يطالبان 

و14 شخصا و21 كيانا مرتبطا بشكل ما بالقاعدة.
واالفراد والكيانات املدرجون على الالئحة يخضعون 
لتجميد ودائعهم ومنعهم من السفر وكذلك من اقتناء 

أسلحة.
وأوضح ماير هارتينغ ان 443 اسماـ  132 من طالبان 
و311 من القاعدةـ  مت تثبيتهم على الالئحة بينما سيبت 

نهائيا في أمر 66 آخرين.

 وقـــال املالكـــي ان قائمته 
قدمت الكثير من اآلليات البديلة 
حللحلة األزمـــة لكنها جميعا 
جوبهت بالرفض من قبل قادة 
االئتالف الذين هم أيضا قدموا 
آليات وصفها املالكي بأنها »كلها 
تنتهي الى منع املالكي ان يكون 

رئيس وزراء«.
وأضـــاف قائال »املشـــكلة 
التي أواجهها هي انهم يقولون 
ويصرحون باننا نريد رئيس 
وزراء ضعيفا وليس قويا.. وهذه 
غريبـــة«. »انا ال افهم ان يكون 
الـــوزراء ضعيفا حتى  رئيس 
يكون أسيرا بيد هذا الطرف او 
ذاك انا مشكلتي انني لم أجامل 

أحدا«.
وكشـــف املالكـــي عن حوار 
يجري حاليا مع القائمة العراقية 
التـــي حلت أوال في االنتخابات 
البرملانية والتي يرأسها رئيس 
الوزراء الســـابق ايـــاد عالوي 
وصفه بأنه »حوار حقيقي لبناء 

دولة«.
وقـــال املالكـــي ان العراقية 
ودولـــة القانـــون ال ميكنهمـــا 
وحدهما االتفـــاق بدون وجود 
التحالف الكردستاني الذي قال 

انهم سينضمون الى احلوار.
وأضاف قائال »اتفقنا )العراقية 
ودولة القانون( على إعداد ورقة 
إصالح حقيقية يشـــارك فيها 
التحالف الكردستاني والتوافق 
واذا أراد االئتـــالف الوطني ان 

يدخل فأهال وسهال«.

الذهاب  ويقترح قادة االئتالف 
الى البرملان بأكثر من مرشـــح 
وترك األمر للبرملان للتصويت 
ملرشح واحد إال ان املالكي رفض 
هذا اإلجراء ووصفه بأنه »مخالفة 

دستورية«.
وانتقد املالكي في مقابلته قادة 
االئتالف الوطني بشدة اكثر من 
مرة وقال »هـــم ال يعرفون إال 
كلمة واحدة.. ال نســـتطيع ان 
نتفق على مرشح لكننا نرفض 

مرشحكم )املالكي(«.

وأضاف قائال »هم طلبوا مني 
ان احصل على 128 صوتا )داخل 
اقبل  ان  انا مستعد  االئتالف(. 
مبرشـــحهم اذا حصل على 80 
صوتا وأبارك له وامشي خلفه 
وأدعمه«. ومضى يقول »لكنهم ال 
يستطيعون االتفاق على مرشح 

واحد«.
ورغم رفض االئتالف الوطني 
ترشيح املالكي لرئاسة احلكومة 
اال انهم لـــم يتمكنوا حتى اآلن 
من االتفاق على مرشح بعينه. 

ـ دولة القانون التي حلت ثانيا 
الذي يضم  الوطني  واالئتالف 
القوى الشيعية والذي  غالبية 
جاء في املركـــز الثالث ـ وقف 

املباحثات مع قائمته.
 وقال املالكي »انا أقول انني 
مســـتعد للتوقيـــع على ورقة 
بيضاء وأجمد ترشيحي وأطلب 
من اإلخوان فـــي دولة القانون 
ان يجمدوا ترشيحي لكن دعهم 
)االئتـــالف الوطني( يتقدمون 

مبرشح واحد«.

بغداد ـ رويترز: قال رئيس 
الوزراء العراقي املنتهية واليته 
نوري املالكي ان رغبته في ان 
يبقى في املنصب لفترة ثانية 
ليست »العقبة احلقيقية« أمام 
تشكيل حكومة جديدة مشيرا 
الى ان »التدخالت االقليمية« هي 
املأزق احلالي. وإذ أعلن  سبب 
املالكي متســـكه بوالية ثانية، 
اتهم االئتـــالف الوطني بقيادة 
عمار احلكيم بــــ »اللعب على 
عقول النـــاس ووضع خطوط 
حمراء تعوق تشكيل احلكومة 
اجلديدة«، في إشارة إلى رفض 
املالكي لرئاسة  احلكيم ترشح 
الوزراء مجـــددا، فيما يبدو أن 
املالكي واحلكيم  اخلالفات بني 

بلغت ذروتها.
ائتالف  املالكي رئيس  وقال 
دولة القانون في مقابلة مع قناة 
تلفزيون العراقية الرسمية أذيعت 
في وقت متأخر من أمس األول 
»أقـــول بصراحة إذا لم يتوقف 
العامـــل اإلقليمي عـــن التدخل 
في مســـألة تشـــكيل احلكومة 
فلن تتشكل احلكومة وستبقى 
القضية هكـــذا. وإذا لم يتوقف 
السياســـيون عن فتح األبواب 
للتدخالت اإلقليمية فســـتبقى 
الدولة بـــال حكومة )جديدة(«. 
بعد حوالي خمســـة أشهر على 

إجراء االنتخابات البرملانية.
وتأتي تصريحات املالكي بعد 
يومني فقط من إعالن شركائه 
في التحالف الوطني بني قائمته 

األمم المتحدة تشطب من »الئحتها السوداء« 35 اسماً من القاعدة و10 لطالبان

رفض تحمّل مسؤولية المأزق الحكومي الممتد منذ 5 أشهر

)أ.پ( عراقيون يفحصون سيارة دمرتها قنبلة جانبية في منطقة احلرية ببغداد 

أميركا تشارك للمرة األولى
في إحياء ذكرى قصف هيروشيما 

هيروشيما ـ أ.ف.پ: بعد 65 عاما من إلقائها 
قنبلة ذرية على هيروشيما، تشارك الواليات 
املتحـــدة وللمرة األولى في تاريخها، في إحياء 
ذكرى هـــذا القصف الذي أودى بحياة 140 ألف 
شخص في السادس من اغسطس 1945 وشكل 

بداية عصر التسلح النووي.
وستشـــارك في إحياء الذكرى ايضا فرنسا 
وبريطانيا، حليفتا الواليات املتحدة في احلرب 
العاملية الثانية والدولتان اللتان متلكان ايضا 
السالح الذري، حيث ستتمثالن بديبلوماسيني، 
في سابقة ايضا من نوعها تعبر عن دعم البلدين 

جلهود خفض الترسانات النووية.
كما سيحضر األمني العام لألمم املتحدة بان 
كي مون للمرة األولى الى املدينة الواقعة غرب 
اليابان للتأكيد على »الضرورة امللحة لعملية 

نزع لألسلحة النووية في العالم«.
وكان اجليش األميركي ألقى في السادس من 

اغسطس 1945، للمرة االولى في التاريخ، قنبلة 
نووية على مدينة هيروشيما الصناعية. وقضت 
احلرارة التي ولدها االنفجار وعصفه على احلياة 

في شعاع يزيد على كيلومتر واحد.
وفي التاسع من اغسطس 1945 ألقت الواليات 
املتحدة قنبلة نووية ثانية على ناغازاكي اسفرت 

عن سقوط 70 الف قتيل.
وما هـــي إال أيـــام حتى أعلـــن اإلمبراطور 
هيروهيتو استسالم اليابان بدون شروط في 
15 أغسطس ووافق على وجود احتالل بقيادة 

اميركية.
وبعد 6 عقود ونصف على القصف سيضع 
سفير الواليات املتحدة في اليابان جون روس 

اجلمعة اكليال من الورد في هيروشيما.
وقالت وزارة اخلارجية األميركية انه »تعبير 
عن احترامنا لكل ضحايا احلرب العاملية الثانية«. 

رغم انها لم تعتذر يوما عن عمليتي القصف.

 

" "

االلكترونــــي اليــــوم عن مصادر 
حكومية قولها »ان اسرائيل لن 
توافق لهذه اللجنة على استجواب 
اي اسرائيلي سواء كان مدنيا او 

يعمل في اجليش«.

علــــى قافلة )اســــطول احلرية( 
نهاية مايو املاضي بالتحقيق مع 

اي اسرائيلي.
 ونقلت صحيفــــة )يديعوت 
احرنوت( االسرائيلية في موقعها 

عواصــــمـ  وكاالت: اعتبــــرت 
وســــائل اإلعالم التركية أن قرار 
إسرائيل بقبول التعاون مع جلنة 
التحقيق الدولية التي أعلنت األمم 
املتحدة أمس األول عن تشكيلها 
للتحقيق في الهجوم اإلسرائيلي 
على أسطول احلرية لغزة في املياه 
الدولية للبحر املتوسط في مايو 
املاضي خطوة جيدة، لكنها غير 

كافية.
التلفزيــــون  ورأت شــــبكات 
والصحف التركية الصادرة أمس 
أن هذه اخلطوة مثلت تراجعا من 

جانب إسرائيل.
ولفتــــت وســــائل اإلعالم إلى 
ترحيب تركيا فــــي البيان الذي 
أصدرته اخلارجية التركية أمس 
مبوافقة اسرائيل على تشكيل جلنة 
التحقيق الدولية، ووصفتها بأنها 

خطوة في االجتاه الصحيح.
وأجمعــــت صحــــف »صباح 
ويني شــــفق وراديكال وأكشام 
ووطن وزمان وحريت وميلليت 
وطرف« على أن تشكيل اللجنة 
الدولية للتحقيق هو قرار مهم جدا 
بالنسبة لتركيا ألن هذه اللجنة 
متثل خطوة لتصحيح الظلم الذي 

واجهته تركيا.
لكن اســــرائيل التــــي أعلنت 
موافقتها على التعاون مع اللجنة 
الدوليــــة أكدت أنها لن تســــمح 
للطاقم الدولي الذي عني لتقصي 
احلقائق في االعتداء الذي شنته 

عواص��م � وكاالت: فيم��ا اليزال مطل��ق الصواريخ التي 
تساقطت على إيالت اإلسرائيلية والعقبة األردنية مجهوال، أكد 
مسؤول أردني مقرب من التحقيق لوكالة »فرانس برس« أمس 
ان االردن لديه »اثباتات« بأن الصاروخ الذي س��قط في مدينة 
العقبة امس االول وتس��بب في سقوط قتيل وخمسة جرحى، 
اطلق من شبه جزيرة سيناء املصرية. لكن مصر أصرت على 
رفض هذه الفرضية ونفى اللواء محمد عبدالفضيل شوش��ة 
محافظ جنوب سيناء انطالق أي صواريخ من احملافظة باجتاه 
مدينة إيالت اإلسرائيلية أو العقبة األردنية. وقال شوشة لوكالة 
األنباء األملانية »الوضع آمن متاما ونحن واثقون من أنفس��نا 
ومما نقول«. وتعقيبا على ما تتناقله وسائل اإلعالم من تأكيد 
أن الصواريخ التي أطلقت كان مصدرها س��يناء، وقال: »ليقل 
اإلعالم م��ا يريد.. احلدود بني مصر وإس��رائيل واألردن في 
هذه املنطقة جبلية وال يعقل معها إطالق أنواع الصواريخ التي 
يتحدثون عنها«. بيد أن املس��ؤول األردن��ي الذي فضل عدم 
الكشف عن اسمه »ميكننا اآلن القول ودون تردد ان صاروخ 
غراد الذي سقط في العقبة جاء من سيناء، والتحقيق أوصلنا 
الى اثباتات«، واضاف ان »االردن لديه شكوك قوية جدا حول 
هوية املجموعة املس��ؤولة عن اط��الق الصاروخ«، لكنه رفض 

كشف هوية املجموعة »حاليا«.

مصر تنفي واألردن يؤكد انطالق
الصواريخ »المجهولة« من سيناء


