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سراييڤو � كونا: كشف مستش����ار رئيس كوسوڤو عازم فالسي أمس عن 
موق����ف بالده الرافض ملبدأ »مقايضة األرض باألرض« في س����بيل حل النزاع 
بني كوسوڤو وصربيا مشددا على ان جمهورية كوسوڤو ستحتفظ بحدودها 
السياس����ية احلالية. وقال فالس����ي في تصريح عبر الهات����ف ل� »كونا« انه ال 
يوجد مبرر للجوء بالده إلى مبدأ مقايضة ش����مال كوس����وڤو حيث تنتش����ر 
األقلية الصربية بجنوب صربيا مش����يرا الى عدم وجود مش����اريع هادفة إلى 
تقس����يم املنطقة على أساس عرقي. وأوضح ان جمهورية كوسوڤو لن تتبنى 

اي مش����اريع عرقية وان تلك االقتراحات تأتي من »بلغراد نظرا لتأثر صربيا 
بأيدولوجية ميلوس����يڤيتش التي بنيت على أساس عرقي ملنح صربيا ارضا 
خالية من االعراق األخرى«. وأش����ار فالس����ي إلى احتمالية موافقة بالده على 
التفاوض مع صربيا حلل بعض املس����ائل الفنية بني البلدين املتعلقة بحركة 
التنقل بني البلدين وبالنظام اجلمركي بينهما. وأكد عدم نية بالده التفاوض مع 
صربيا على املسائل السياسية في حال عدم موافقة صربيا على مبدأ التفاوض 

على اساس ان جمهورية كوسوڤو دولة مستقلة.

كوسوڤو ترفض مبدأ مقايضة األرض مع صربيا

رئيس احلكومة العراقية املنتهية واليته نوري املالكي

عشرات الباكستانيني يتدافعون للحصول على املساعدات من مروحية

المالكي يتحدى خصومه وحلفاءه إيجاد بديل عنه: أنا جزء من المشكلة

ارتفاع عدد منكوبي الفيضانات 
في باكستان إلى 15 مليونًا 

نجل زرداري يدافع عن جولة والده األوروبية 

مبش����اركة االكراد وقائمة التوافق، ووص����ف املالكي هذه 
املباحثات بأنها »جادة وقوية«.

وقال »نعم توقف احلوار مع االئتالف الوطني وال نريد 
ان يتوقف لالخير ألننا ال ننوي اس����تبعادهم من تشكيل 
احلكومة. ايضا البد وان يأتوا ويأخذوا حصتهم ودورهم اذا 
تكلمنا بلغة احلصص واحملاصصة في تشكيل احلكومة«. 
ورغم استمرار عمليات القتل واالغتياالت واستهداف عناصر 
حكومية وامنية بالقنابل، اال ان املالكي اشاد كثيرا بالقوات 
االمنية العراقية وقلل من شأن التقارير التي تتحدث عن 
تدهور الوضع االمني بس����بب االزمة احلالية التي ترافق 

تشكيل احلكومة.
وق����ال »انا متأكد اذا اتى رئي����س وزراء ضعيف وغير 
مدعوم من قبل غالبية القوى والكتل السياسية والبرملانيني 
فان اخلطر سيكون كبيرا على وحدة العراق وعلى الوضع 

 بغداد � وكاالت: أقر رئيس احلكومة العراقية املنتهية 
واليته نوري املالكي انه »جزء من املش����كلة« التي تعوق 
عملية تش����كيل احلكومة اجلديدة في ب����الده لكنه رفض 
حتمل مسؤولية اختالقها، متحديا في الوقت ذاته حلفاءه 
وخصومه السياس����يني على السواء في ايجاد مرشح آخر 

بديل افضل منه لرئاسة احلكومة.
 ورغم مرور خمسة اشهر على اجراء االنتخابات البرملانية 
التي كان يأمل من خاللها العراقيون ان تؤدي الى مزيد من 
االستقرار في احلكم في العراق، اال ان املالكي قال في مقابلة 
مع »رويترز« اول من امس ان االمن في العراق مازال مستقرا 
مؤكدا ان ثقة املستثمرين لم تتأثر باطالة امد املفاوضات 
التي لم تثمر حتى اآلن اي حتالف قد يفضي الى تش����كيل 
احلكومة. وحذر املالكي من محاوالت خصومه السعي الى 
اضعاف صالحيات منصب رئي����س الوزراء، وقال ان هذا 
االجراء سيؤدي الى زعزعة االستقرار وسيفسح املجال امام 
عودة تنظيم القاعدة واجلماعات املسلحة وامليليشيات التي 
كانت الس����بب في اغراق العراق في بحر من الدماء نتيجة 

الصراع الطائفي الذي بلغ ذروته عامي 2006 و2007. 
وقال املالكي »انا اعرف ان هناك اناسا اقوياء لكن اعرف 
انهم ال ميتلكون املقبولية. هم يقولون ان هناك اعتراضات 
واسعة على املالكي. لكن اعرف ان هناك اعتراضات اوسع 
على مرشحني يعملون من اجلهم«. وحتدى املالكي خصومه 
وشركاءه على السواء أن يتمكنوا من االتفاق على مرشح 
واحد، وقال »انا قلتها في الس����ابق واقول اعتبروا املالكي 
غير موجود في العملية السياسية. انا منسحب. اعتبروني 
مجمدا لترشيحي، اتفقوا على مرشح انتم والقائمة العراقية 

والتحالف الكردستاني ولنرى. لكن ال يستطيعون«.
ورغ����م توقف املباحثات بني احلليفني التقليديني وهما 
قائمة املالكي وقائمة االئت����الف الوطني والذي جاء ثالثا 
باالنتخاب����ات، اال ان املالكي قال انه ل����ن ميانع بانضمام 
االئتالف الوطني للمباحثات التي قال انها جتري االن بني 
قائمته وقائمة العراقية التي يقودها منافسه اياد عالوي 

االمني وستعود امليليشيات والعصابات وستعود القاعدة 
من جديد وتبدأ النزاعات«. واضاف »نحتاج الى رجل يعرف 
حقيقة خريطة التحديات املوجودة سواء كانت ديبلوماسية 
او على مس����توى العالقات اخلارجية او الداخلية«. وفيما 
اذا كان العراق سيس����مح ببقاء قواعد عس����كرية أميركية 
في العراق ملا بعد االنس����حاب املقرر نهاية العام 2011 قال 
املالكي »هذا موضوع متروك لرئيس الوزراء القادم وموافقة 
البرمل����ان. ال ميكن االبقاء على قواعد أميركية اال اذا اختار 
البرملان ذلك«. واضاف »ال نريد احلديث عن هذه القضية 
ونس����تبق االحداث، مازال امامنا سنة وخمسة اشهر وان 
ش����اء اهلل االمور تتغير وقد يكون رئيس الوزراء القادم 
بغير حاجة الى مثل هذا الطلب«. وجدد املالكي دعوته الى 
الدول االقليمية والدولية بعدم التدخل في الشأن العراقي 
وخاصة في مسألة تش����كيل احلكومة وقال »تدخلهم هو 

من عقد املشكلة«.
واضاف »انا اعتقد ان االطالة التي حتصل في تشكيل 
احلكومة هي رسالة للدول بأال تتدخل«.ومضى يقول »ما 

لم يتوقف هذا التدخل فلن تتشكل احلكومة«.
على صعيد متصل، جدد ائتالف الكتل الكردس����تانية 
متسكه بتولي الرئيس العراقي املنتهية واليته جالل طالباني 
منصب رئاسة اجلمهورية لوالية ثانية، مؤكدا أن املطلب 

الكردي يستند إلى استحقاق انتخابي وقومي.
وق����ال القيادي الكردي محمد خلي����ل إن »االئتالف لن 
يقبل بعدم تولي طالباني منصب رئاس����ة اجلمهورية في 
احلكومة املقبلة، ألن االستحقاق االنتخابي والقومي يحتم 

شغل طالباني املنصب«.
وأضاف أن »تقاسم السلطة بني دولة القانون والعراقية 
غير ممكن وهو خالف دستوري وقانوني، ونحن في التحالف 

الكردستاني ال نقبل بأن يتم تغييبنا«.
وأشار خليل إلى أن »البعض يحاول بطرق شتى االلتفاف 
على الدس����تور وخلط االوراق للتغطية على فش����لهم في 

تشكيل احلكومة«.

األكراد متمسكون برئاسة الجمهورية لطالباني

 السفارة األميركية في السعودية تحّذر مواطنيها من خطر التعرض العتداءات
الرياض � رويترز � أ.ف.پ: بعد ورود 
أنباء عن احتمال حصول هجمات ضد 
رعايا غربيني في منطقة القصيم شمال 
العاصمة الرياض، وجهت الس����فارة 
االميركية في السعودية حتذيرا الى 
االميركيني املقيمني في اململكة من خطر 
التعرض العتداءات.  وفي رسالة الى 
املواطنني األميركيني أعلنت السفارة 
انها تلق����ت »معلومات ذات مصداقية 

عن متطرف����ني مجهولني يحتمل انهم 
يخططون العت����داءات ضد الغربيني 
الذين يقيمون او يعملون في منطقة 
القصيم«. وأضافت السفارة في رسالتها 
املؤرخة بتاريخ الرابع من اغسطس، 
وه����ي األولى من نوعها هذا العام، ان 
»زمان وطريقة ش����ن هذه االعتداءات 
احملتملة غير معروفني«. ودعت السفارة 
مواطنيها الى اليقظة و»توخي احلذر«، 

ونصحتهم خصوصا بعدم س����لوك 
الطرقات نفس����ها في األوقات نفسها، 
وجتنب الروتني، وحيازة هاتف دوما 
بغية االتصال بالسفارة والقنصليات 
األميركية في اململكة، اضافة الى اجهزة 
األمن السعودية. وتعتبر القصيم منطقة 
محافظة جدا وهي تقع شمال الرياض. 
وسددت اجهزة األمن السعودية خالل 
السنوات القليلة املاضية ضربات عدة 

للمتطرفني، السيما أتباع تنظيم القاعدة 
الذي شن اعتداءات دامية في اململكة بني 
العامني 2003 و2006. وامتنع متحدث 
باسم اخلارجية السعودية عن التعليق 
على التهديد املزعوم ولكنه قال إن البيان 
»يخص السفارة األميركية وحسب«. 
وقال أسامة النوغلي إن اململكة تواصل 
جهودها ملواجهة اإلرهاب والعمليات 
اإلرهابية وانها حققت ومازالت حتقق 

جناحات كبيرة في هذا املسعى. ونفذ 
متشددون هجمات على أهداف غربية 
ورموز حكومية ومنشآت نفطية بني 
عام����ي 2003 و2006. وش����ملت تلك 
الهجم����ات تفجي����رات انتحارية على 
مجمعات س����كنية لغربي����ني واملقر 
الرئيسي لوزارة الداخلية في الرياض 
وعلى شركات نفطية وبتروكيماوية 
اضافة الى محاولة اقتحام اكبر مجمع 

ملعاجلة النف����ط في ابقيق عام 2006. 
وساعدت حملة أمنية واسعة النطاق 
وبرنامج تأهيلي للمتش����ددين يرعاه 
رجال الدين املوالون للحكومة اجهزة 
األمن السعودية في إجهاض املؤامرات 
الرامية لزعزعة االستقرار باململكة في 
السنوات االخيرة. لكن املخاوف بشأن 
الوضع األمني في السعودية عاودت 
الظهور مرة اخرى عندما أصيب األمير 

محمد بن نايف بن عبدالعزيز املسؤول 
عن مكافحة اإلرهاب بوزارة الداخلية 
بجروح طفيفة ف����ي هجوم انتحاري 
مبنزله في س����بتمبر نفذه سعودي 
تظاهر بأنه متشدد تائب عائد من اليمن. 
واعتقلت السعودية 113 متشددا اغلبهم 
سعوديون ومينيون مرتبطون بالقاعدة 
في مارس بينهم فريقان للتفجيرات 

االنتحارية.

استطالع: غالبية العراقيين يعتبرون 
النفوذ اإليراني وراء تأخر الحكومة

بغدادـ  أ.ف.پ: اظهر استطالع 
للرأي اجراه مركز الشرق للبحوث 
ــره امس ان غالبية العراقيني  ونش
ــكل العقبة  يعتقدون ان ايران تش
االكبر في تأخير تشكيل احلكومة 

العراقية.
ــذي  ال ــتطالع  االس ــار  واش
ــخص  ــمل عينة من 1200 ش ش
ــراق كافة، الى  في محافظات الع
ــني يرون  ــن العراقي ان 41.2% م
ــكيل  ــر تش ــران وراء تأخ ان اي
ــرى 31.5% ان  ــة فيما ي احلكوم

الواليات املتحدة وراء ذلك«.
دول   %11.5 ــو  نح ــر  واعتب
ــي وراء ذلك، فيما  اخلليج العرب
ــا  له ــعودية  الس ان   %8.9 رأى 
ــكيل  ــر على تأخير تش تأثيــــ

احلكومة.
ــذي  ــتطالع ال ــمل االس وش
اجري من مطلع يونيو الى نهايته 
ــة  ــة والريفي ــق احلضري املناط

والذكور واالناث.
واعتبر 38.3% من املستطلعني 
ــلطة وراء  ــراع على الس ان الص

ــكيل احلكومة، فيما  ــر تش تأخي
ــل دول اجلوار  رأى 19% ان تدخ
ــا اعتبر  ــبب في ذلك، بينم الس
17.5% فشل العملية الدميوقراطية 

هي السبب.
وحول افضل شخصية لتولي 
ــة الوزراء، رأى 35.5% من  رئاس
ــي  ــوري املالك ــتطلعني ان ن املس
ــة واليته  ــوزراء املنتهي رئيس ال
ــخصية االفضل، فيما فضل  الش
ــالوي،  ــاد ع ــه اي 25.5% منافس
ــد املهدي نائب  ــادل عب و15.8% ع
ــة  املنتهي ــة  اجلمهوري ــس  رئي

واليته.
ــو 43% ان نوري  واعرب نح
املنصب،  ــغل  يش املالكي سوف 
ــا رأى 25.6% ان عالوي هو  فيم
الذي سيتواله، فيما ابدى %10.6 
ــادل عبد املهدي  اعتقادهم ان ع
هو من سيتولى رئاسة الوزراء.

املستطلعني،  غالبية  واعتبرت 
بنسبة 47.1%، ان الرئيس احلالي 
ــخصية  ــالل طالباني هو الش ج
االفضل لتولي رئاسة اجلمهورية 

ــخصية  الش وحول  ــة.  ثاني مرة 
ــة البرملان اعتبر  ــة لرئاس املفضل
ــمي نائب  20.2% ان طارق الهاش
ــة  املنتهي ــة  اجلمهوري ــس  رئي
واليته هو االفضل، وحصل اياد 
السامرائي رئيس البرملان السابق 
على 11.5%، وتالهما كل من عادل 
ــدي وابراهيم اجلعفري  عبد امله
على نسب متقاربة تبلغ نحو %7 

لكل منهما.
ــوث  للبح ــرق  الش ــز  ومرك
شريك ملؤسسة غالوب ومؤسسة 
ــة، كما انه عضو  الزغبي الدولي
ــة لباحثي  ــة العاملي ــي اجلمعي ف
الرأي العام في جامعة نيوجرسي 
واجلمعية العاملية لبحوث السوق 
في هولندا وشريكة منظمة الرأي 

العام العاملي في واشنطن.
ــي  الت ــة  املؤسس ــرت  واج
ــذ  من ــراق  الع ــي  ف ــل  تعـمــ
من  ــددا  عــــ ــنوات  س خمس 
ــن  ــدد م ــي ع ــتطالعات ف االس
املجاالت السياسية واالقتصادية 

في البالد.

توقف محطة توليد الكهرباء في غزة 
غزة � أ.ف.پ: أعلنت سلطة الطاقة في احلكومة 
الفلس���طينية املقالة في قطاع غزة ان محطة توليد 
الكهرباء في القطاع توقفت صباح امس عن العمل 

بسبب نفاد الوقود الصناعي الالزم لتشغيلها.
وأعلنت س���لطة الطاقة في بي���ان انه »مت وقف 
عمل مولدات الكهرباء في احملطة في حوالي السابعة 
صباحا )4 بتوقيت غرينتش( بس���بب عدم توافر 
الوقود املشغل للمولدات« محملة وزارة املالية في 
السلطة الفلس���طينية في رام اهلل »املسؤولية عن 
توقف« احملطة. وأضاف البيان ان »حكومة رام اهلل لم 
تلتزم مببادرة الشخصيات املستقلة لتوفير السوالر 
الصناعي علما بأن شركة توزيع الكهرباء لم تتوقف 

عن إرسال إيرادات الشركة كاملة لرام اهلل«.
وطالبت س���لطة الطاقة في غزة »بالضغط على 
وزارة املالية في رام اهلل وعدم معاقبة أهل غزة وحتمل 
سالم فياض رئيس احلكومة في السلطة الفلسطينية 

املسؤولية الكاملة عن مأساة الكهرباء في غزة«. ومنذ 
عدة أشهر تقوم شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة 
بقطع التيار الكهربائي عن كل منطقة ما بني 8 و10 
س���اعات يوميا وفق برنامج توزيع حسب املتوافر 
من الكهرباء التي تتوافر من إسرائيل ومصر إضافة 
الى احملطة. وكانت احملطة، وهي الوحيدة في قطاع 
غزة والتي تغطي ما بني 30 و40% من حاجة قطاع 
غزة، توقفت عدة مرات في فترات مختلفة بسبب عدم 
توافر الوقود وس���ط تبادل االتهامات بني احلكومة 
املقالة التي تديرها حركة حماس في غزة وحكومة 

فياض حول املسؤولية عن عدم توريد الوقود.
من جهة أخرى، وصلت سفينة املساعدات األوروبية 
املسماة »أميال من االبتسامات 2« الى غاطس ميناء 
العريش البحري بانتظار الدخول الى رصيف امليناء 
متهيدا لتفريغ حمولتها وإدخالها إلى قطاع غزة عبر 

ميناء رفح احلدودي البري.

وصول سفينة المساعدات األوروبية إلى ميناء العريش

طهران تواصل تصدير الغاز للمنامة رغم العقوبات الدولية

عواصم - وكاالت: رفض الرئيس الباكس����تاني 
آصف على زرداري االنتقادات املوجهة إليه بضرورة 
عودته إلى البالد من جولته اخلارجية لإلشراف على 
عمليات اإلنقاذ التي طالت 15 مليون ش����خص جراء 

الفيضانات التي اجتاحت باكستان.
وقال زرداري في تصري����ح خاص لهيئة اإلذاعة 
البريطانية )بي بى س����ي( امس من لندن إن رئيس 
الوزراء يوس����ف رضا جيالنى يش����رف على جهود 

اإلنقاذ.
وفى سياق آخر، أكد الرئيس الباكستاني التزام 
ب����الده مبحاربة اإلرهاب، وقال إن احلرب ضد حركة 
طالبان ليست بال جدوى، ولكن يتعني على املجتمع 

الدولي تقدمي املزيد.
من جهته دافع بيالوال بوتو زرداري بشدة أمس عن 
اجلولة التي يقوم بها والده الرئيس الباكستاني علي 
آصف زرداري في اوروبا هذا االسبوع في الوقت الذي 

تواجه فيه باكستان أسوأ فيضانات منذ 80 سنة.
وأكد ابن الرئيس وبينظير بوتو رئيسة الوزراء 
الباكستانية السابقة، ان والده يساهم في جمع األموال 

حلل األزمة اإلنسانية في باكستان.
وقال خريج اوكسفورد خالل وجوده في سفارة 
باكستان في لندن لفتح مركز جلمع املساعدات لبالده 
مدافعا عن والده »انه يبذل كل ما بوسعه وما يعتبره 

األفضل ملساعدة الشعب الباكستاني )...( ان الوقت 
غير مناسب لألالعيب السياسية«.

واضاف »لو كان في باكستان ملا استطاع جمع هذه 
األموال« في اشارة الى املساعدة التي حصدها الرئيس 

زرداري في فرنسا وبريطانيا وأبوظبي.
وتابع »لو اعتقد انه سيكون اكثر فائدة في باكستان 

لكنت على يقني من انه كان بقي هناك«.
هذا وواصلت السلطات الباكستانية إجالء مئات 
العائ����الت املتضررة من الفيضان����ات الضخمة التي 
طالت جنوب البالد وخلفت نحو 15 مليون منكوب 
قبل ان تنتقل الى الهند املج����اورة ملحقة بها ايضا 

خسائر جسيمة.
وتضرر نحو 3 ماليني شخص في جنوب باكستان 
خصوصا والية السند التي يعبرها نهر هندوس ومت 
إجالء مليون شخص ليرتفع اجمالي عدد املنكوبني 
الى 15 مليونا في مختلف أنحاء البالد على ما أفادت 

السلطات احمللية.
وأعلن وزير الري في والية السند جام سيف اهلل 
دهاريجو ان »الس����كان في بعض املناطق يرفضون 
ترك منازلهم وممتلكاتهم. اننا نرغمهم على الرحيل 

الن حياتهم معرضة للخطر«.
واضاف ان »مستوى فيضان النهر مرتفع بشكل 

استثنائي فيما األمطار مازالت تهطل بغزارة«.

طهران � أ.ش.أ: أكد الس����فير 
اإليراني لدى البحرين حسني أمير 
عبداهلل أمس أنه على الرغم من 
العقوبات التي فرضها مجلس األمن 
على قطاع الطاقة في إيران إال أن 
البالد ستواصل تصدير الغاز إلى 

البحرين في املستقبل.
� في  الس����فير اإليراني  وقال 
تصريح لوكالة )فارس( لألنباء 
� »إن عقوبات مجلس األمن ال تشمل 
منع تصدير الغ����از اإليراني إلى 
الدول املجاورة«. وأضاف »متاشيا 
إلى  الغاز  أولوياتها لتصدير  مع 
ال����دول املج����اورة أعربت طهران 
البحرين  عن استعدادها لتزويد 

بالغاز الذي حتتاجه«. وفيما يخص 
البلدين،  التجارية بني  التبادالت 
أشار عبداهلل إلى أن طهران واملنامة 
عاشا معا في سالم منذ قرون وأنها 
ال تسمح بأي طرف ثالث لتقويض 

العالقات الثنائية بني البلدين.
عل����ى صعيد متص����ل، حذر 
العميد  الدف����اع اإليران����ي  وزير 
أم����س »أعداء  احم����دي وحيدي 
بالده« م����ن تنفيذ طلعات جوية 
استكشافية فوق أراضيها بهدف 
جمع املعلومات عنه����ا.  ونقلت 
وكالة انباء »فارس« اإليرانية عن 
وحيدي قوله ان »قواتنا في الدفاع 
اجلوي ستتصدى بقوة للطلعات 

اجلوية األجنبية الرامية الى جمع 
املعلومات عن بالدنا«. وأشار الى 
محاوالت »األعداء« القيام بطلعات 
جوية استكشافية فوق األراضي 
اإليرانية لغرض جمع املعلومات 
الوقت نفس����ه  حولها مؤكدا في 
اس����تعداد قوات الدف����اع اجلوي 
اإليرانية للتص����دي ألي اختراق 

لألجواء اإليرانية. 
من جانب آخر، شجب الرئيس 
اإليران����ي محم����ود أحمدي جناد 
امس اس����لوب تغطية وس����ائل 
اإلع����الم الدولية محاولة اغتياله 

املزعومة. 
التلفزي����ون اإليراني  ونق����ل 

الرسمي عن جناد قوله، في كلمة 
القاها امس خالل االحتفال بيوم 
الصحافيني اإليرانيني »إن شخصا 
ما أطلق أحد األلعاب النارية ذات 
دخان ملون كمظهر من مظاهر الفرح 
وقد شاهدمت ما فعلته الصحافة 
األجنبية من هذا احلدث البسيط«، 
في اشارة الى االنفجار الذي وقع 
خالل زيارة جن����اد ملدينة همدان 
غرب إيران وأدى إلى ظهور تقارير 
تؤكد ان هناك محاولة انقالب ضد 
الرئي����س، وهو ما رفضته وكالة 
أنباء اجلمهورية اإلسالمية )إيرنا( 
هذه التقارير وقالت إن أحد سكان 
همدان أراد إظهار تأييده للرئيس 

»ومن فرط حماس����ه« أطلق أحد 
األلع����اب النارية »كما يحدث في 

مالعب كرة القدم«.
نوويا، أكد جناد ان بالده لن 
تتأثر بالعقوب����ات التي يفرضها 
الغرب على خلفية برنامج ايران 

النووي.
من جهة اخ����رى، ايد القضاء 
االيراني احلكم بالس����جن خمس 
سنوات على محمد دواري رئيس 
حترير موقع »سهمنيوز.اورغ« 
التابع لرئيس البرملان الس����ابق 
مه����دي كروبي ال����ذي اصبح من 
ابرز املعارضني للرئيس محمود 

احمدي جناد.

هددت بالرد بقوة على الطلعات الجوية االستكشافية فوق أراضيها


