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ڤييناـ  أ.ش.أ: تعرض رئيس حزب األحرار اليميني املتشدد »هانس 
كرستيان شتراخر إلى موقف ال يحسد عليه، في بداية حملته االنتخابية 
بوالية شتاير مارك النمساوية، عندما استقبله املواطنون النمساويون 
من املعارضني لسياسات وشعارات احلزب اليميني املتشدد بالزجاجات 
الفارغــــة والبيض والطماطم أثناء صعوده إلــــى املنصة التي أقيمت 
خصيصا له في أهــــم ميادين املدينة بهدف إلقاء كلمة في إطار دعاية 

احلزب االنتخابية مبدينة جراتس عاصمة والية شتاير مارك.

ڤيينا ـ أ.ش.أ: أكد الرئيس النمساوي هاينز فيشر أن اجلالية اإلسالمية 
في النمسا تشكل جزءا أصيال من املجتمع النمساوي، مشيدا في الوقت ذاته 
بقدرة أبناء هذه اجلالية على التعايش واالندماج املثمر في النمسا، مدلال على 
ذلك مبسارعة قيادات الدولة لتهنئة ومشاركة املواطنني املسلمني في أعيادهم 
ومناسباتهم املختلفة. وشدد فيشر - في احتفال خاص أقامه بالقصر الرئاسي 
للجالية اإلسالمية في النمســــا مبناسبة عيد الفطر املبارك - على ضرورة 

اتباع مبدأ التسامح بني معتنقي األديان والثقافات املختلفة في النمسا. 

.. ورئيس »األحرار« المتشدد يتعرض للضرب بالبيض  فيشر: الجالية اإلسالمية جزء أصيل من المجتمع النمساوي

امين الظواهري

أحمدي جناد

صورة نشرتها وكالة أنباء البحرين )بنا( لسيارتني متضررتني جراء انفجار قنبلة مبدينة حمد جنوب العاصمة البحرينية املنامة أمس 
األول                                                                                                                                              )أ.ف.پ(

املعتق��الن أحم��د عب��داهلل ش��عبان البالدي )يس��ار( وس��امي مي��رزا أحمد مش��يمع 
املتهم��ان بالتخطيط لتفجير س��يارات مفخخة خالل عيد الفطر ف��ي البحرين )أ.ف.پ(

زيادة الضباط المتدينين في الجيش اإلسرائيلي 
12 ضعفًا في العقدين الماضيين

هل تخلى نتنياهو فعاًل عن حلم »إسرائيل الكبرى«؟ 

تل أبيب ـ يو.بي.آي: أظهرت دراسة أكادميية 
جديـــدة أن عدد الضباط من اليهود املتدينني في 
اجليش اإلسرائيلي ازداد 12 ضعفا خالل العقدين 
األخيرين وهو ما حاول اجليش إخفاءه على مدار 

السنوات األخيرة.
ونقلت صحيفة »هآرتس« امس عن الدراسة 
التي مت نشر ملخصها في مجلة »مرخوت« الشهرية 
العسكرية أن نسبة الضباط املتدينني الذين تخرجوا 
من دورة ضباط سالح املشاة ارتفعت من %2.5 

في العام 1990 إلى 31.4% في العام 2007.

وانخفضت هذه النسبة خالل في العام 2008 
وهو العام األخير الذي تطرقت إليه الدراسة إلى 
26% لكن منذ العام 2001 تراوحت هذه النسبة ما 
بـــني 22.5% و31.4% من بني مجمل خريجي دورة 

ضباط سالح املشاة.
يذكر أن املقصود بالضباط املتدينني هم أولئك 
القادمون من املعسكر الديني القومي الذي يعتبر 
معســـكر مييني أو حتى مييني متطرف ويسكن 
غالبية الذين ينتمون إليه في املســـتوطنات في 

الضفة الغربية والقدس الشرقية.

القدس � أ.ف.پ: يعتبر رئيس الوزراء 
االس��رائيلي بنيامني نتنياهو الذي استقبل 
امس الرئيس الفلس��طيني محمود عباس 
ف��ي الق��دس واح��دا م��ن الصق��ور لكن 
مج��رد مش��اركته في مفاوضات الس��الم 
مع الفلس��طينيني ب��دأت تثير تس��اؤالت 
في اس��رائيل حول امكاني��ة انضمامه الى 
صفوف املعتدلني. وهذا ما يعتقده الرئيس 
االسرائيلي ش��يمون بيريز، احلائز جائزة 
نوبل للسالم، الذي ال يفوت فرصة اال ويعبر فيها عن 
ثقت��ه برجل بات يعلن رغبته في التوصل الى الس��الم 

حتى لو كلف »تنازالت مؤملة«.
ال ش��ك في ان الكثي��ر من االس��رائيليني يريدون 
تصديق ان رئيس وزرائهم بات اليوم »نتنياهو جديدا«، 
كما عنونت احدى الصحف، اال ان اراء احملللني تنقسم 
حيال هذه املس��ألة. وتكمن القضية في كون نتنياهو، 
الذي لطاملا دافع عن »اس��رائيل الكبرى« من املتوسط 
الى نهر االردن مبا يش��مل الضف��ة الغربية، وعارض 
اي تنازالت عن االرض للفلسطينيني، رضخ اخيرا الى 

القبول علنا مببدأ »دولتني لشعبني«.
وحت��ى خصومه يقرون بان هذا السياس��ي، الذي 
غالبا ما عيروه بانه »مخادع«، لديه القدرة على التعامل 

مع االمور ببراغماتية.
وفي الواقع، فان الزعيم اليميني ما كان ليتمكن من 
الفوز في انتخابات فبراير 2009 التشريعية والوصول 
الى رئاس��ة احلكومة عبر تشكيل ائتالف واسع، لعدم 
حصول اي من االحزاب على االكثرية، لو لم يكن ميلك 

مهارات كبيرة في التكتيك السياسي.
كم��ا انه ل��وال هذه امله��ارات ملا متكن م��ن ارضاء 
حلفائه ف��ي اليمني املتطرف، الداعني ال��ى االمعان في 
سياسة االستيطان، واليزال، ويحافظ في الوقت عينه 
على عالقات مميزة مع واش��نطن املؤيدة لتجميد بناء 
املستوطنات، وإن شاب هذه العالقات بعض التباينات.

لك��ن هل االم��ر يرتبط فقط بالتكتيك السياس��ي؟ 
»هذا هو السؤال اجلوهري«، بحسب يوسي الفر املدير 
الس��ابق ملركز الدراسات االس��تراتيجية في جامعة تل 

ابيب.
ويضي��ف الفر »من املؤكد ان نتنياهو قال اش��ياء 
محقة عن الس��الم في واشنطن خالل لقائه مع عباس، 

لكن يبقى عليه اثبات انه جاد في نواياه«.
ويكش��ف ه��ذا االختصاصي في الن��زاع العربي-

االس��رائيلي ان نتنياهو، لدى تشكيل حكومته، »اختار 
التحال��ف مع اليمني املتطرف املعارض التفاق س��الم« 
عوضا عن اشراك حزب كادميا الوسطي في احلكومة.

في املقابل، يبدي االختصاصي في علم السياس��ة 
ايتان غلب��او قناعته بان »نتنياه��و تخلى بصدق عن 
حلم اسرائيل الكبرى«، وان »العمر، اخلبرة والظروف« 
دفع��ت به ال��ى اعتماد خط سياس��ي »براغماتي« على 
خطى اس��الفه ايهود ب��اراك، ارييل ش��ارون وايهود 

اوملرت.
ووصف املعلق في صحيفة هآرتس اليسارية الوف 
بن مؤخ��را رئيس الوزراء االس��رائيلي ب� »احلمامة«، 
متهما اياه بانه »يس��تخدم القوة العس��كرية بالتقتير 
ويسعى الى حل ديبلوماسي للنزاع في نهاية املطاف«.

اال ان هذا الرأي ال يش��اطره اياه محللون آخرون، 
من بينهم اكيفا الدار وهو محلل في هآرتس، الذي كتب 

ساخرا »ما اسعد من يعتقدون بذلك«.
واضاف متسائال »اذا اراد نتنياهو بصدق التوصل 
الى اتفاق على انس��حاب من االراضي، ملاذا ال يحضر 
الرأي )العام االس��رائيلي( لهكذا س��ونامي«، مؤكدا ان 

نتنياهو لم يقدم اال »تنازالت من طرف شفتيه«.
واته��م كات��ب االفتتاحيات الش��هير ف��ي صحيفة 
»يديع��وت احرونوت« ناح��وم برنيا رئي��س الوزراء 
باملناورة لكسب الوقت من خالل مطالبته الفلسطينيني 
باالعتراف باسرائيل »دولة للشعب اليهودي«، مع علمه 

بانهم لن يرضخوا لهذا املطلب.

لندن ـ يو.بي.آي: فيما ذكرت 
صحيفة »ديلي تليغراف« أمس 
أن ايران وافقت على التبرع مببلغ 
25 مليـــون دوالر أي ما يعادل 
إلى  16 مليون جنيه استرليني 
حزب رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب أردوغان »العدالة والتنمية« 
احلاكم، نفت احلكومة في تركيا 
أن تكـــون تلقـــت أي أموال من 

طهران.
وقالت الصحيفة إن من شأن 
هـــذه اخلطوة أن تزيد املخاوف 
من أن أردوغان يستعد للتخلي 
العلماني لتركيا،  الدستور  عن 
فيما ابدى ديبلوماسيون غربيون 
قلقهم مـــن تقارير حتدثت عن 
قيامه بالتفاوض على اتفاق مع 
الرئيس اإليراني محمود أحمدي 

اإلسالمية املتشددة حلزبه«.
أن  الصحيفـــة  واضافـــت 
الديبلوماســـيني يعتقـــدون أن 
ايران وافقـــت أيضا على تقدمي 
الدعـــم املالي للجمعية اخليرية 
االســـالمية التركية التي دعمت 
أسطول احلرية إلى غزة في مايو 
املاضي والذي انتهى إلى كارثة 
حني هاجمته القوات اإلسرائيلية 
ما أدى إلى مقتل تسعة متضامنني 

أتراك.
ونســـبت الصحيفـــة إلـــى 
ديبلوماسي غربي وصفته بالبارز 
قوله »إن االتفاق بني ايران وحزب 
العدالة والتنمية هو تطور مقلق 
للغاية وســـيزيد شكوك الكثير 
من االتراك بأن حكومتهم تعمق 

عالقاتها مع الدول اإلسالمية«.

العلمانيني  ســـيزيد مخـــاوف 
االتراك من أن أردوغان سيستغل 
الصالحيات اجلديدة التي حصلت 
عليها حكومته لتنفيذ األجندة 

الدستورية.
وأعرب ديبلوماسيون غربيون 
عن خشيتهم اآلن من أن »اتفاق 
حزب العدالة والتنمية مع ايران 

جناد تقوم مبوجبه طهران بتقدمي 
مساهمة كبيرة لتمويل احلملة 
االنتخابية للحـــزب احلاكم في 

تركيا«.
وأضافت أن إيـــران »وافقت 
مبوجب االتفاق على حتويل 12 
العدالة  مليون دوالر إلى حزب 
والتنميـــة باإلضافة إلى دفعات 
أخرى تصل قيمتها إلى 25 مليون 
دوالر فـــي وقت الحق من العام 
احلالي لدعم حملة أردوغان من 
أجل اعادة انتخابه لوالية ثالثة 
في االنتخابات العامة املقررة العام 

املقبل كما تردد«.
وأعلن أردوغان أنه سيرشح 
نفسه لوالية ثالثة بعد جناحه 
التاريخـــي في اســـتفتاء األحد 
املاضـــي بشـــأن االصالحـــات 

الظواهري: بعد 9سنوات من الحرب
»الصليبيون« ينهارون و»المجاهدون« ينتصرون

تركيا: «ديلي تليغراف« تؤكد تبرع إيران
بـ 25 مليون دوالر لحزب أردوغان.. وأنقرة تنفي

 عواصم ـ وكاالت: في تسجيل جديد 
حمل عنـــوان »أمة منتصرة، وصليبية 
منكســـرة« تناقلته املنتديات في ذكرى 
هجمات احلادي عشر من سبتمبر، قال 
املسؤول الثاني في تنظيم القاعدة امين 
الظواهري ان تسع سنوات من القتال مع 
»املجاهدين قد اضعفت« القوى الغربية. 
واضاف الظواهري »بعد تسع سنوات من 
بدء احلمالت الصليبية في افغانستان 
والعراق، ها هـــم الصليبيون ينهارون 
حتت وطأة ضربات املجاهدين«، معتبرا 
ان القوى الغربية »تبحث عن مخرج«.

وقال الظواهري في التسجيل الذي نقل 
مضمونه مركز »انتل سنتر« االميركي 
املتخصص في رصد املواقع االسالمية، ان 
»قوى اجلهاد خرجت منتصرة بينما قوى 

الغزو الصليبي اضعفت بجراحها وانهكت 
البشرية واملالية«.  بنزفها وباخلسائر 
وقدم الظواهري التعازي »لألمة املسلمة 
في باكستان« على األضرار التي حلقت 
بهم جراء السيول والفيضانات األخيرة، 
ورأى أن »الفشل احلكومي الفاضح في 
إغاثتهم هو نتيجة لسكوتهم على تردي 
األوضاع وفساد األحوال في باكستان، 
فالرئيس اللص منشغل عن مأساة شعبه 
بإصالح عالقاته مع الغرب في باريس 

ولندن«.
وجدد الظواهري، انتقاده لـ »العلماني 
محمد البرادعي ، الذي سقط علينا من 
سماء العناية األميركية ليدير املعارضة 
املصرية حلساب أميركا كما كان يدير، 
حلســـابها أيضا، وكالة الطاقة الذرية«. 

وأضاف: »قررت اميركا أن جترب خطا 
موازيا لتحقيـــق أهدافها، عبر مبعوث 

العناية األميركية د.محمد البرادعي«.
وقال: »فإما أن تدفع أميركا بالبرادعي 
للحكم عبر االنتخابـــات على الطريقة 
الشـــرقية. أو أن حتتفـــظ بـــه زعيما 

للمعارضة«،
ودون إشارة إلى املفاوضات املباشرة 
اجلارية حاليا، قال الظواهري إن »من أبرز 
من استقطبهم الغرب من احلركة القومية، 
حركة فتح التي كانت تزعم الدفاع عن أهم 
قضية قومية، فباعت قضيتها القومية، 
واعترفت بدولة إســـرائيل على معظم 
أراضي قومها«، وأعلن الظواهري البراءة 
من »أي عملية تقوم بها مجموعة جهادية 

ال حترص فيها على سالمة املسلمني«.

رجب طيب أردوغانش

محللون استبعدوا شراء الرياض طائرات مقاتلة في ضوء حجم الصفقة التي أعلن عن احتمال إبرامها

صفقة التسلح السعودية تعزز قدراتها إزاء إيران .. وقد تكون أول الغيث لتسليح »الخليج«

 البحرين: إحباط مخطط إرهابي لتفجير سيارات مفخخة خالل احتفاالت عيد الفطر 

عواصمـ  وكاالت: افاد محللون بان صفقة 
التسلح الضخمة التي تنوي السعودية ابرامها 
مع الواليات املتحدة تهدف الى تعزيز التفوق 
اجلــــوي للمملكة ازاء ايران، فضال عن ســــد 
بعض الثغرات الدفاعيــــة التي ظهرت خالل 
حرب القوات السعودية مع املتمردين الزيديني 
على احلدود مع اليمن، وقد تكون أول الغيث 

لتسليح »اخلليج«.
ومبوجب الصفقة التي تبلغ قيمتها 60 مليار 
دوالر على عشر سنوات، سيسمح للسعوديني بشراء 84 
مقاتلة جديدة مــــن طراز »اف 15« فضال عن حتديث 70 
مقاتلة اخرى من الطراز نفسه متلكها السعودية، اضافة 
الى شــــراء 178 مروحية هجوميــــة وعدد من الصواريخ 
املتنوعة. وبحسب احملللني، متنح هذه الصفقة السعودية 
تقدما حاســــما جتاه ايران وباقي دول املنطقة باستثناء 

اسرائيل.
وقال خبير سعودي في مجال الدفاع ان الصفقة التي 
كشف عنها مسؤولون في وزارة الدفاع االميركية االثنني 
املاضي ستمثل نقلة نوعية في قدرات السعودية العسكرية، 
مع العلم انه ميكن ان تضــــاف الى هذه الصفقة صفقة 
اخرى تشمل شراء عدد من السفن احلربية وانظمة الدفاع 

الصاروخية بقيمة تتراوح بني 24 و27 مليار دوالر.
واكد اخلبير السعودي »انها صفقة ضخمة جدا الننا 
بكل بســــاطة بحاجة الى اجراء عملية حتديث شــــاملة 

لقواتنا املسلحة«.
وتشمل الصفقة املنتظرة التي يجب ان حتصل على 
موافقة الكونغرس االميركي، 70 مروحية اباتشــــي و72 
مروحية »بالك هوك« و36 مروحية »ليتل بيرد« ونظام 
»اتــــش ايه ار ام« للرادارات املضادة للصواريخ، وقنابل 
»جي دي ايه ام« الذكية، اضافة الى صواريخ »هيل فاير« 

وخوذ متطورة جدا لطياري املقاتالت.
ويرى احملللون العسكريون ان هدف هذه الصفقة هو 
تكريس تفوق عسكري نوعي للسعوديني مقابل جيرانهم، 

مبا في ذلك مقابل حلفائهم العرب.
وقال اخلبير الســــعودي الذي لم يكشــــف عن اسمه 
»نحتاج الى ضمــــان امننا وامن حلفائنــــا« ولعل اكثر 
ما يقلق الســــعودية في املجال الدفاعي هو برامج ايران 
لصناعة صواريخ دقيقة وطويلة املدى، مع امكانية حصول 

اجلمهورية االسالمية على السالح النووي.
وتشتبه الواليات املتحدة واســــرائيل ودول غربية 
اخرى بان ايران تستخدم برنامجها النووي املدني غطاء 

لبرنامج تسلح نووي، االمر الذي تنفيه طهران.

اال ان تفوق الســــعودية اجلوي موجود اصال بفضل 
مقاتالت »اف 15« الســــبعني التي تنوي اململكة حتديثها 
الى جانب نحو 80 مقاتلة »تورنادو« أوروبية متلكها و72 
مقاتلة »تايفون يوروفايتر« تتسلمها حاليا تدريجيا، وذلك 
بحسب تيودور كاراسيك احمللل في معهد الشرق االدنى 

واخلليج للتحليل العسكري الذي مقره دبي.
وقال كاراسيك »ان الطيران االيراني ال يتمتع بقدرات 
كبيرة. انا اعتقد ان الســــعوديني او االماراتيني ميكنهم 
القضاء على هذا الطيران بسرعة«. واي نزاع مسلح مع 
ايران سيشكل خطرا على املنشآت النفطية السعودية، 
وصفقة التسلح املنتظرة ستعزز قدرات اململكة الدفاعية 

فضال عن قدراتها على شن هجمات مضادة.
وقال كاراسيكك ان الصفقة تهدف ايضا الى سد بعض 
الثغرات الدفاعية التي تبينت خالل حرب القوات السعودية 
مع املتمردين احلوثيني الزيديني على احلدود مع اليمن 
نهاية العام 2009 وبداية العام 2010. وبالرغم من تفوق 
كبير بالقدرات العسكرية، خسرت اململكة 109 رجال في 
هذه املعارك التي اتخذت طابع حرب العصابات في مناطق 

جبلية وعرة، واستمرت اكثر بكثير من املتوقع.
وقال كاراسيك ان »القوات السعودية لم تكن مستعدة 
لهذا النــــوع من احلروب. لقد عانت كمــــا عانت القوات 

السوفييتية في افغانستان«.
وبحســــب احمللل، فــــإن تزويد القوات الســــعودية 
باملروحيات الهجومية وبالقنابل الذكية وبتقنيات متطورة 
للرؤية الليلية سيعزز قدراتها في سيناريوهات مشابهة 

للحرب مع احلوثيني.
وذكر محلل عسكري آخر طلب عدم الكشف عن اسمه 
ان السعوديني ارادوا احلصول ايضا على طائرات من دون 
طيار قادرة على حمل صواريخ شبيهة بطائرات »بريداتور« 
التي تستخدمها القوات االميركية في افغانستان، اال انه 

من غير املرجح بحسب اخلبير ان يحصلوا عليها.
وتعود جذور هذه الصفقة الى عهد الرئيس االميركي 
السابق جورج بوش االبن الذي وضع عام 2007 االسس 
لصفقات تسلح ضخمة حللفاء اميركا في اخلليج، وذلك 
ملواجهــــة تنامي النفوذ االيرانــــي ولتعزيز الروابط بني 

واشنطن واخلليجيني.
وقال جون سفاكياناكيس كبير اخلبراء االقتصاديني 
في البنك الســــعودي الفرنسي ان دول اخلليج العربية 
ســــتنفق ما مجمله مائة مليار دوالر، وسيكون للدفاع 
اجلوي والقوات اجلوية 60%، وستخصص 25% للقوات 
البرية و15% للقوات البحرية. وكانت بريطانيا تأمل ان 
تشــــتري الرياض املزيد من طائرات يوروفاينز تايفون 

املقاتلة ولكن ذلك يبدو مستبعدا في ضوء حجم الصفقة 
التي أعلن عن احتمال ابرامها. وقال ديبلوماســــي غربي 
في الرياض »ال أعتقد ان السعوديني سيحتاجون إلى أي 
شيء في األعوام املقبلة«. وبذلك ال يتبقى لألوروبيني إال 
القليــــل املتعلق بأمن احلدود أو نظم األقمار الصناعية. 
وتخوض فرنسا محادثات مع الســــعودية بشأن نظام 
يعمل باألقمار الصناعية جلمع معلومات مخابرات رمبا 

تنتجه شركتا »تاليه« و»اي.ايه.دي.اس«.
وقال اخلبير العسكري السعودي »ان هذه الصفقة تتوج 

15 سنة من التعاون العسكري الوثيق« مع واشنطن.
وبحسب اخلبير الســــعودي، فان جزءا اساسيا من 
الصفقــــة، وهو نظام رادار متطور ملقاتالت »اف 15«، لم 

يحسم بعد.
ولم تشــــر وزارة الدفاع االميركيــــة الى اي تفاصيل 
حول هذه النقطة، اال ان نشــــرة »افييشن ويك وسبيس 
تكنولوجي« اشارت في اغسطس الى ان السعودية تسعى 
الى شــــراء نظام استشعار »اكتيف الكترونيكلي سكاند 
اراي« الذي يسمح للطيارين برصد نقاط متحركة صغيرة، 

كاملقاتلني مثال، على بعد 278 كيلومترا.
وبحسب النشرة، فان الرادارات املعتمدة حاليا ال ترصد 

على هذه املسافة اال الكتل الكبيرة كالطائرات.
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ومركبات الدفاع املدني انتقلوا إلى 
موقع احلادث وباشروا العمل في 
املعاينة ورفع األدلة، كما مت إخطار 
النيابــــة العامة التي حضرت إلى 
املوقع وبدأت التحقيق في الواقعة، 
مؤكدا ان أعمال البحث والتحري 
جارية لكشف هوية اجلناة واتخاذ 

اإلجراءات القانونية حيالهم.
 وأدانت جمعية الوفاق الوطني 
اإلســــالمية في البحريــــن حادثة 
حريق السيارات في مدينة حمد، 
»أيا كانت األسباب التي تقف وراء 

احلادث«.
وقال بيان صادر عن »الوفاق« 
حول احلادث املذكور، »إن الوفاق 
تدين ذلك العمــــل الذي حدث في 
دوار 22 وتعلن عن تعاطفها التام 
مع األســــر املتضررة من احلادث 
وتعرب عــــن وقوفها معهم«، كما 
استنكر أهالي مدينة حمد حادث 
التفجيــــر الذي وقع في منطقتهم 

بالقرب من دوار 22.

مستمرة إلحباط وردع أي محاولة 
آثمة حتاول النيل من اســــتقرار 
الوطــــن وتهدد حيــــاة املواطنني 

واملقيمني.
وكان رئيس األمن العام بوزارة 
الداخلية البحرينية اللواء طارق 
مبارك بن دينة قد أكد امس االول 
أن عمال »إرهابيــــا« وقع مبدينة 
حمد)جنوب العاصمة البحرينية 
املنامة( استهدف أربع سيارات كانت 
موجودة مبوقف ألحد املنازل وهي 
تخص أشخاص يعملون باألجهزة 

األمنية.
وقال بن دينة، في بيان صحافي: 
»قام مجهولون بتفجير عبوة أدت 
الســــيارات  إلى احتراق وتضرر 
بنسب متفاوتة، كما أدى االنفجار 
إلى سماع دوي أثار الفزع والرعب 
بني أهالي املنطقــــة«، مؤكدا عدم 

وجود أضرار بشرية.
وأشار إلى أن فريق الكشف عن 
املتفجرات وطاقم مسرح اجلرمية 

ومحمد حبيب الصفاف وشهرته 
محمد حبيب املقداد )تسلم منهما 

مبالغ نقدية على عدة دفعات(.
وأوضــــح املصــــدر األمني أن 
املتهمني عرضا على النيابة العامة 
الستكمال التحقيقات، مشددا على 
أن احلملة على اإلرهاب والتخريب 

هائل وتطاير شظايا معدنية إلى 
مسافة 150 مترا وارتفاع100 متر، 
مما كان سيخلف خسائر في األرواح 
واملمتلكات الواقعة في محيط مكان 

التفجير.
وكشف املصدر األمني عن أن 
املتهم سامي ميرزا يقود مجموعة 

تخريبية مبنطقة السنابس تتبع 
الشبكة اإلرهابية، التي مت كشفها 
وضبط عدد من عناصرها مؤخرا، 
ويقوم بشراء مستلزمات وأدوات 
أفراد  التخريب وتوزيعهــــا على 
مجموعته من خالل حصوله على 
التمويل من املتهمني حسن مشيمع 

تفخيخها وتفجيرها باســــتخدام 
مؤقت للتفجيــــر، والتفجير عن 
بعد في عشــــر مناطق «مختارة 

بعناية«.
وأفاد خبراء باملعمل اجلنائي 
إجــــراء جتربة  فــــي أعقاب  بأنه 
لعبوة مماثلــــة نتج عنها انفجار 

وأضاف املصدر أن املذكورين 
قاما بتجهيز جميع مكونات العبوات 
املتفجرة مبنطقة زراعية في محيط 
قرية جدحفص باالستعانة مبواد 
ومناذج مرئية خارجية عن كيفية 
صناعة املتفجرات، فضال عن حتديد 
الســــيارات املراد سرقتها ومن ثم 

 املنامةـ  د.ب.أ: متكنت األجهزة 
األمنية في مملكــــة البحرين من 
إحباط عملية إرهابية في الثامن 
من سبتمبر اجلاري كانت تستهدف 
تفجير سيارات مفخخة بعبوات 
محلية الصنع شديدة االنفجار في 
مناطق حيوية باململكة خالل عطلة 

عيد الفطر املبارك.
وذكــــرت صحيفــــة »أخبــــار 
اخلليج« البحرينية امس نقال عن 
مصدر بجهــــاز األمن الوطني أنه 
»مت القبض على كل من املدعوين 
سامي ميرزا أحمد مشيمع، وأحمد 
عبداهلل شعبان البالدي وهما من 
منطقة الســــنابس بعد أن خططا 
وأعدا وشرعا في تفخيخ سيارات 
بعبوات متفجرة الستخدامها في 
إلى  الرامي  مخططهما اإلرهابــــي 
البحرين  زعزعة استقرار مملكة 
ونشر الفوضى واستهداف وترويع 
األبرياء وتخريب املمتلكات العامة 

واخلاصة«.


