
)أ.ف.پ( صورة أرشيفية ألحمدي جناد مطلعا على منوذج لصاروخ »كاوشكر4« 

طهران ـ وكاالت: في خطوة ستزيد من منسوب القلق الغربي، أعلنت 
وكالة االنباء االيرانية الرسمية ان »اجلمهورية االسالمية االيرانية 

اطلقت بنجاح اول كبسولة ايرانية ميكنها نقل كائنات حية الى الفضاء 
مستخدمة الصاروخ كاوشكر-4«.

واضافت الوكالة االيرانية ان التجربة التي متت الثالثاء املاضي والتي 
اعلن عنها دون ضجة بعد اربع وعشرين ساعة اتاحت »اختبار قدرات 
النظام، باالضافة الى منصة االطالق واحملركات واالجهزة االلكترونية 

واجهزة قياس البعد ونظام الفصل« بني الصاروخ وحمولته.
وأوضحت الوكالة نقال عن الرئاسة االيرانية ان »هذه التجربة العلمية 

املهمة أجرتها في 15 مارس وكالة الفضاء االيرانية«.
وفي أحدث خطوة ضمن برنامج للفضاء والصواريخ أثار قلق 

واشنطن أطلق الصاروخ كاوشكر-4 حامال مركبة فضائية مصممة 
الحتواء كائنات حية وهي جتربة أجريت من أجل إطالق رحالت في 

املستقبل حتمل قردة قبل إرسال مهمة مأهولة إلى الفضاء في نهاية 
املطاف. 

وقالت الوكالة إن إطالق الصاروخ يهدف إلى اختبار أداء احملرك 
ومنصة اإلطالق واملركبة واألنظمة اإللكترونية مبا في ذلك »البيانات 

والصور التي يتم إرسالها من املدار«.
ويذكر أن إيران قامت بتجربة النسخة السابقة من الصاروخ الذي 
حمل اسم كاوشكر -3 في فبراير 2010 وصفت واشنطن هذا بأنه 

»تصرف استفزازي«.

لكن االيرانيني يرون أن ارسال حيوان الى الفضاء »خطوة اولى 
الرسال رواد فضاء«، وهو ما تسعى ايران لتحقيقه بحلول 2020.

وصمم الصاروخ »كاوشكر -4« الذي اعلن عنه ايضا في فبراير لنقل 
حمولة على ارتفاع 120 كلم، واكدت وكالة الفضاء االيرانية اخلميس 
ان جتارب بث البيانات والصور مع االرض متت بنجاح من على ذلك 

االرتفاع.
ومبوازاة هذا البرنامج الذي يركز على ارسال كائنات حية الى 

الفضاء، أعلنت إيران انها تعتزم اطالق عدد من االقمار االصطناعية 
للمراقبة او لالتصاالت بحلول مارس 2012.

كما اعلنت ايران عن عشرة مشاريع القمار اصطناعية مختلفة 
وكشفت انها تعمل على ثالثة صواريخ لالطالق هي »كاوشكر-4« 

للحموالت على ارتفاع منخفض، و»سفير بي-1« القادرة على وضع 
قمر اصطناعي زنة 50 كلغ في مدار على ارتفاع يتراوح بني 300 

و450 كلم، و»سيمورغ« وطوله 27 مترا ووزنه 85 طنا واملخصص 
لوضع قمر اصطناعي زنة 100 كلغ في مدار على ارتفاع 500 كلم.
كما كشفت ايران عن مشروع لوضع قمر اتصاالت في مدار ثابت 
على ارتفاع 35 الف كلم بحلول خمس سنوات، دون حتديد ماهية 

الصاروخ املستخدم الطالقه.
 وتتخوف الدول الغربية من ان تطور ايران من وراء برنامجها 

العلمي، قدرة بالستية تتيح لها الحقا حمل رؤوس نووية، رغم نفي 
طهران ان يكون لبرامجها النووية اي بعد عسكري.

في سياق آخر، أعلن ديبلوماسيون أمس ان كوريا اجلنوبية 
وسنغافورة ضبطتا في االونة االخيرة معدات نووية واسلحة 

مشبوهة كانت مرسلة الى ايران في انتهاك للعقوبات التي تفرضها 
االمم املتحدة على اجلمهورية االسالمية.

واضاف الديبلوماسيون ان عمليتي املصادرة اللتني حصلتا في 
االشهر الستة املاضية وكشف عنهما االن، تضافان الى الئحة من 

احملاوالت االيرانية املزعومة النتهاك احلظر الدولي على االسلحة ما 
يزيد من الضغوط لتشديد العقوبات.

وقال ديبلوماسي لوكالة فرانس برس ان »السلطات الكورية اجلنوبية 
عثرت على اكثر من 400 انبوب مشبوه في طائرة شحن في مطار 
سيول في ديسمبر« معطيا هذه التفاصيل من تقرير رفع الى جلنة 

العقوبات الدولية حول ايران.
واضاف الديبلوماسي رافضا الكشف عن اسمه النه لم يتم الكشف 

عن عمليتي ضبط املعدات ان االنابيب ميكن ان تستخدم في منشآت 
نووية.

وتابع الديبلوماسي »في سبتمبر عثر على مسحوق االلومنيوم الذي 
ميكن استخدامه للصواريخ على منت سفينة في ميناء سنغافورة«. 

وفي احلالتني كانت املواد مرسلة الى ايران.
وأكد هذه املعلومات ديبلوماسي ثان في االمم املتحدة قائال ان جلنة 

العقوبات في االمم املتحدة ستدرسهما حني تناقش احدث تقرير حول 
مراقبة نظام العقوبات.

ضمن مخطط إلطالق عشرة أقمار صناعية ومتهيداً إلرسال رواد فضاء بحلول 2020

إيران تختبر »بنجاح« كبسولة فضائية قادرة على نقل كائنات حية 

عراب اإلفك طارق عزيز

جنل عراب اإلفك يستهجن احلكم
بسجن والده مدى احلياة

عمان � أ.ش.أ: اس���تهجن زياد عزيز جنل 
نائب رئيس الوزراء العراقي االس���بق عراب 
االفك طارق عزي���ز احلكم الذي صدر اول من 
امس عن احملكمة اجلنائية العراقية بحق والده 
وقضى بس���جنه مدى احلي���اة بعد ادانته في 

قضية »تصفية رجال الدين«.
وقال زياد، الذي يقيم مع عائلته في عمان 
منذ ربيع عام 2003 في تصريح لصحيفة »الغد« 
االردنية ام���س، ان احلكم بحق والدي والذي 
يبلغ من العمر 75 عاما سياسي بامتياز وميثل 
انتقاما منه. وكانت احملكمة اجلنائية العليا في 
بغداد اصدرت احكاما بالسجن مدى احلياة بحق 
طارق عزيز وسعدون شاكر )وزير الداخلية في 

عهد الرئيس املقبور صدام حسني(، في قضية 
تصفية رجال الدين من عائلة احلكيم.

يذكر ان احملكمة ذاتها اصدرت في 26 اكتوبر 
املاضي احكاما باالعدام شنقا حتى املوت بحق 
املسؤولني العراقيني السابقني الثالثة طارق عزيز 
وسعدون شاكر وعبد حميد حمود بعد ادانتهم 

في قضية تصفية االحزاب الدينية.
جتدر االشارة الى ان عزيز كان وزيرا لالعالم 
ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية خالل 
حكم الرئيس املقبور صدام حسني وحكم عليه 
في مارس 2009 بالسجن 15 عاما الدانته بارتكاب 
جرائم ضد االنسانية في قضية اعدام 42 تاجرا 

عام 1992.

البرملان العراقي يقر باإلجماع
اعتبار قصف حلبجة إبادة جماعية

4 عوامل تساعد على بقاء الرئيس اليمني بالسلطة

عواصم ـ وكاالت: صوت مجلس النواب العراقي 
امس باالجماع على اعتبار قصف مدينة حلبجة 

باألسلحة الكيميائية في مارس العام 1988 جرمية 
إبادة جماعية.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني 
للصحافيني اثر اجللسة التي عقدها مجلس النواب 

العراقي أمس »صوت املجلس باالجماع على 
اعتبار حادثة حلبجة التي ارتكبها النظام السابق 

بحق الكرد جرمية إبادة جماعية«. وكان آالف 
االكراد احيوا في احتفال اقيم في قضاء حلبجة 
التابعة حملافظة السليمانية في اقليم كردستان 

امس بحضور رئيس حكومة اإلقليم برهم صالح 
الذكرى حلادثة قصف حلبجة باالسلحة الكيميائية 

والتي اسفرت بحسب االحصاءات الكردية عن 
مقتل خمسة آالف مدني وإصابة عشرة آالف 

آخرين من سكان هذه املدينة القريبة من احلدود 
االيرانية.

»القاعدة« في بغداد

في سياق آخر، أصدرت احملكمة االحتادية العليا 
في العراق أمس االول حكما باإلعدام شنقا حتى 

املوت على والي بغداد في تنظيم القاعدة وخمسة 
من مساعديه. وقال املتحدث باسم مجلس القضاء 

األعلى عبدالستار البيرقدار إن القضاء العراقي 
أصدر حكمه املذكور بعد ثبوت االدلة ضد املدانني 

وان احلكم قابل للتمييز.

تقول افتتاحية الـ »فايننشال تاميز« ان 4 عوامل 
رئيسية تساعد الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح 
في البقاء بالسلطة، رغم االحتجاجات املتزايدة في 

اليمن، اولى العوامل هي ان اليمن دولة ريفية حيث 
ان 3 من اصل عشرة يعيشون في املدن، وهو ما 
يجعل التعبئة السياسية مسألة صعبة. اما العامل 

الثاني هو ان املعارضة ممزقة وبال قيادات، والعامل 
الثالث يرتبط ابأ الواليات املتحدة ترى بصالح حليفا 

قويا في مواجهة االسالميني املسلحني، لذا فهي 
تدعمه، اما العامل الرابع فهو ان شبكة املصالح التي 

شكلها صالح مع شيوخ الدين وزعماء القبائل مازالت 
قوية. لكن في املقابل، ترى الصحيفة ان الضغط 

يتزايد على صالح، وبالتالي فإن على الطرفني 
اجللوس وفتح احلوار، وعلى صالح ان يقدم تنازالت 
من قبيل اقالة اقاربه الذين عينهم في مواقع مختلفة 

بالسلطة. وتقول الصحيفة ان استمرار التوتر قد 
يقود اليمن باعتباره دولة محافظة دينيا وقبليا الى 
حرب اهلية تضطر فيها كل من السعودية وايران 

الى التدخل مما يخلق »كونغو مصغرة« تشهد حربا 
اهلية تكون حربا بالنيابة عن قوى اقليمية.
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أردوغان يتوقع حصول حزبهعربية وعالمية
على 45 أو %50 في االنتخابات املقبلة
أنقرة ـ أ.ش.أ: أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ان حزب العدالة والتنمية 
احلاكم سيحل في املرتبة األولى في االنتخابات البرملانية املقبلة.
ونقلت وسائل اإلعالم التركية قول أردوغان للصحافيني املرافقني له في زيارته احلالية 
لروسيا ان احلزب احلاكم سيحصل على نسبة تتراوح بني 45 و50% من أصوات الناخبني 
في االنتخابات التي ستجري في 12 يونيو املقبل.

بعد تصريحات طالباني حول اعتبارها »قدس كردستان«

إصابة 10 محتجني مينيني في هجوم على ساحة التغيير بجامعة صنعاء

مخاوف اندالع حرب أهلية تخيم على كركوك

اليمن: املعارضة تتهم صالح بارتكاب »جرائم ضد اإلنسانية«

عن الكتلة العربية، ل� »اجلزيرة 
نت« إن هناك أيادي خفية تعمل 
على إثارة الفتن���ة في كركوك، 
انه شاهد الفتات كتب  وأضاف 
عليها »كركوك عاصمة كردستان« 
وضعت عل���ى مقربة من مبنى 
قائمقامية احملافظة ودوائر أمنية 
أخرى. وتس���اءل نصيف عمن 
يستطيع وضع هذه الالفتات دون 
أن تراه األجهزة األمنية وحماية 
احملافظة، إن لم يكن من املعروفني 

لديهم؟

وضع حساس

وبدوره وصف حسن توران، 
عضو مجلس احملافظة عن الكتلة 
التركمانية، الوضع في كركوك 

بأنه حساس ودقيق. 
وقال »نحن كتركمان ندعو إلى 
عدم حصر امللف األمني بيد مكون 
واحد، ألن هذا من شأنه أن يخلق 

حساسية بني املكونات«.
وكان من املفروض � بحسب 
توران � أن تتم مناقشة قرار دخول 
اللجنة األمنية  البش���مركة مع 
في مجلس احملافظ���ة واللجنة 
العليا في احلكومة املركزية قبل 
اتخاذ مثل ه���ذه اخلطوة، وأكد 
أن اجلهود مس���تمرة للتوصل 
إلى حل لهذه املشكلة بني جميع 
األطراف السياس���ية واحلكومة 
وحتى اجلانب األميركي لغرض 

جتاوز هذه الفتنة.
يذكر أن األوضاع في كركوك 
قد توترت بعد الغزو األميركي 
2003، ورغم تخصيص املادة 140 
في الدستور لتسوية أوضاعها، 
فإنه لم يتم التوصل إلى صيغة 

يقبل بها اجلميع.

اجلرحى وم����ن بينهم فتى في 
السادسة عشرة وان حالة اثنني 

خطيرة.
وقال املصدر ان الفتى مالطف 
محمد أصيب برصاصة في يده 
فيما أصيب الشاب أحمد القاضي 
برصاص����ة في كتف����ه وأصيب 
الش����اب ياسر عمري برصاصة 

حتت العني.
وذكرت مص����ادر ميدانية ان 
مروحية حلقت فوق الس����احة 
فيما دخلت سيارات تقل مسلحني 
يلبسون مالبس مدنية هم في 
األصل من احلرس اخلاص من 

البوابة الغربية للجامعة.

مجلس النواب

ف����ي غض����ون ذل����ك، اتخذ 
مجلس الن����واب اليمني خطوة 
لتهدئة الشارع مبحافظة »عدن« 
جنوب البالد، ألزم فيها احلكومة 
بإطالق سراح املعتقلني على ذمة 
التظاهرات في احملافظة، والذين 
لم تثبت التحقيقات تورطهم في 
ارتكاب أعمال جنائية، وإحالة 
من ثب����ت تورطهم إلى احملاكم، 
وإعادة من مت نقلهم من املعتقلني 
إلى العاصمة ملكان االختصاص 

أو اإلفراج عنهم.

واملسيحيني وال ميكن أن تتجاوز 
هذه الفتنة إال وفق إطار التوافق 

بني هذه املكونات.
وأش���ار إلى أن القانون منح 
هذه املكونات مركزا قانونيا واحدا 
في الفق���رة األولى من املادة 23 
النظر عن  الدستور، بغض  من 
حجمها، ورأى اجلبوري أن هذا 
ه���و احلل األمثل ال���ذي يجنب 
كركوك أي فتنة أو حرب أهلية 

مستقبال.

كردية كركوك

وقال محم���د خليل نصيف، 
عضو مجل���س محافظة كركوك 

الشعبي العام احلاكم في وقت 
مبكر أمس على محتجني بساحة 
التغيي����ر بجامع����ة صنعاء من 

املطالبني بإسقاط النظام.
وقال مصدر ميداني في الساحة 
ان قوات األمن و»بلطجية« احلزب 
احلاكم اس����تخدمت فيه القنابل 
املسيلة للدموع والغازات السامة 

والرصاص احلي.
وذكر مصدر طبي باملستشفى 
امليداني في الساحة ان إصابات 

قومي داخل كركوك الس���تكمال 
تنفيذ مشروعه السياسي، بعد 
أن حقق خطوات متقدمة في هذا 
املشروع بإحداث تغييرات سكانية 

كبيرة بعد عام 2003.
ففي ذلك العام يقول اجلبوري 
مت إدخال حوالي 950 ألف كردي 
إلى كركوك دون أسباب مشروعة، 
إضافة إلى التعدي على األمالك 
العامة واخلاصة واالستيالء على 

كل الدوائر اإلدارية واألمنية.
وعن كيفية تالفي هذه الفتنة، 
قال النائب البرملاني إن املكونات 
األساس���ية في كركوك تتشكل 
من الع���رب واألكراد والتركمان 

وااللتحام اجلماهيري مع شباب 
الثورة الس����لمية الجناز نصر 
يعيد للشعب سلطته املسلوبة 
وللوطن كرامته ومكانته بني دول 

العالم«.

ساحة التغيير

يأتي ذلك فيما يتوالى سقوط 
اجلرحى حيث أصيب 10 مينيني 
بجراح ف����ي هجوم نفذته قوات 
األمن ومؤيدون حلزب املؤمتر 

ف���ي كركوك، وف���رض أجندات 
أمنية مرتبطة باألحزاب الكردية 
من خالل نش���ر قوات األسايش 
والبش���مركة، وهذا ما يحصل 
اآلن بعد انتش���ار قوات كبيرة 
البش���مركة واألسايش في  من 
محيط كرك���وك بذريعة حماية 
املكون الكردي من مخاطر وهمية 
وخلق عدو وهمي لدخول هذه 

القوات. 

الفتنة

وأكد اجلبوري أن من يحاول 
فرض كردستانية كركوك هو الذي 
يخلق ذرائع إلثارة الفتنة أو صراع 

وتسليم السلطة للشعب مالكها 
االساسي والكف عن ارتكاب املزيد 
البلطجة  من اجلرائم وأعم����ال 

املستميتة.
اللقاء املش����ترك  أدان  كم����ا 
التعرض للصحافيني وللتهديدات 
واملالحق����ات االمنية التي قالت 
الذين يدعمون  الدين  ان علماء 
املعارضة يتعرضون لها، ودعت 
املعارضة الش����عب اليمني الى 
»مزي����د من االلتفاف الش����عبي 

اجلزي���رة نت: ل���م تهدأ بعد 
االنتقادات الشديدة لتصريحات 
الرئيس العراقي جالل الطالباني 
حول محافظة كركوك في الشارع 
العراقي، بعد أن وصف كركوك 
بأنها »قدس كردس���تان« وأنها 
لم تعد حت���ى اآلن إلى اإلقليم، 
واعتبرت دوائر سياسية وعرقية 
أن تلك التصريحات استفزازية 
ملكونات كركوك األخرى، كما حذر 
نائب تركماني من خطر اندالع 
حرب أهلية في املدينة إذا سيطرت 

قوات البشمركة على املدينة.
ويقول أرشد الصاحلي، عضو 
اجلبهة التركمانية، في تصريحات 
صحافية إن ه���ذه التصريحات 
جاءت في وقت حساس جدا، لذلك 
»نشعر بأن كركوك مقبلة على 

حرب أهلية«.
ومن جهته قال عمر اجلبوري، 
عضو مجلس النواب عن القائمة 
العراقي���ة، ل� »اجلزيرة نت« إن 
التركيبة  الذي يعرف طبيع���ة 
السياس���ية العاملة في كركوك 
يستطيع أن يحدد من له أهداف 

سياسية في كركوك.
وأضاف انه من املعروف أن 
هناك مشروعني في كركوك، األول 
مشروع كردستانية كركوك الذي 
تتبناه وتعمل له األحزاب الكردية، 
وخاص���ة احلزبني الرئيس���يني 
الكردس���تاني  الدميوقراط���ي 
الوطني، واملش���روع  واالحتاد 
الثاني هو عراقية كركوك ويتبناه 
العرب والتركمان وبقية القوى 

السياسية األخرى.
وأوضح أن املش���روع األول 
يريد السيطرة واالستحواذ على 
كل السلطات اإلدارية واألمنية 

صنع����اء � أ.ف.پ � أ.ش.أ � 
يو.ب����ي.آي: اتهم����ت املعارضة 
الذي  النظام  اليمنية  البرملانية 
تطالب باسقاطه بارتكاب »جرائم 
ضد االنسانية« وحملت الرئيس 
علي عبداهلل صالح مسؤوليتها، 
بحسب بيان لها اصدرته امس.

وقالت املعارضة املنضوية 
حتت لواء »اللقاء املشترك« ان 
»الدماء التي سالت في مختلف 
ارجاء الوطن الغالي في جرائم 
واعتداءات ارتكبت بالرصاص 
احلي والغ����ازات احملرمة دوليا 
واله����راوات ه����ي جرائ����م ضد 

االنسانية«.
واك����دت املعارض����ة ان هذه 
اجلرائم املفترضة »يتم رصدها 
وتوثيقها وسيالحق مرتكبوها 
أمام القضاء الوطني والدولي ولن 

يفلتوا من العقاب أبدا«.
وحمل����ت املعارضة الرئيس 
علي عبداهلل صالح ش����خصيا 
وجنل����ه وابناء ش����قيقه الذين 
يديرون قوات احلرس اجلمهوري 
واخلاص واالمن املركزي والقومي 
مس����ؤولية ارت����كاب اجلرائ����م 

املفترضة.
 وطالب����ت املعارضة صالح 
الش����عبية  بالرض����وخ لالرادة 

في حني أنه حصل في احلقيقة 
الحقا في النورماندي جنوبا.
ووفقا ملوظفي »روسبال« 
التمييز بني  من الصعب جدا 
دبابة حقيقي���ة ودبابة زائفة 
عن بعد. فهذه األدوات الزائفة 
م���زودة بأجهزة يصعب على 
أجهزة االستشعار احلرارية 
التمييز بينه���ا وبني املعدات 

احلقيقية.
ليودمي���ال  وتش���رح 
س���تيبانوفا، كبيرة اخلبراء 
التقنيني لدى روسبال »على 
ارتفاع مبنى من عشرة طوابق، 
إن كانت دبابة حقيقية ودبابة 
زائفة جنبا الى جنب، ال ميكن 
التمييز بينهما. فضال عن ان 
جتهيزاتن���ا تبع���ث احلرارة 
نفسها كالتجهيزات احلقيقية 

دبابات وصواريخ روسية.. قابلة للنفخ
وتصدر املوجات اإلشعاعية 

نفسها«.
ومن حسناتها األخرى انها 
سهلة النشر إذ ميكن نفخ دبابة 

في بضع دقائق.
وروسيا ليست الوحيدة 
التي تلجأ الى هذه التجهيزات 
البلدان مثل  الزائفة. فبعض 

الصني وكندا متلكها أيضا.
لكن »روس���بال« تؤكد ان 
معداتها القابل���ة للنفخ أكثر 
فعالي���ة. فدباباتها ال تزن اال 

90 كيلوغراما.

أ.ف.پ: بني   � خوتفوك���و 
دباب���ات اجلي���ش الروس���ي 
وطائراته وصواريخه توجد 
قطع وهمية، فروسيا تتزود 
منذ سنوات بأس���لحة قابلة 

للنفخ بهدف خداع العدو.
في أحد مشاغل خوتكوفو 
على بعد نحو خمسني كيلومترا 
عن موس���كو، يعمل موظفو 
مصنع املعدات اخلادعة باحلجم 
الطبيعي بشكل محموم لتلبية 
الرئيس���ي،  طلبيات زبونهم 

اجليش الروسي.
فمؤسسة »روسبال« هذه 
التي تأسست في العام 1993 
تصنع دبابات تي 80 وصواريخ 
اس 300 وطائرات مقاتلة لقاء 

أسعار لم تكشف عنها.
ويشرح فيكتور تاالنوف، 
مدير املعمل الذي يصنع أيضا 
قصورا قابلة للنفخ وغيرها من 
القابلة للنفخ  ألعاب األطفال 
»هذه األدوات تنجح في خداع 
العدو، وه���ي حتمي املعدات 
احلقيقية من خالل التضليل«. 
ويذكر مدير املؤسسة أن فن 
اخلداع موجود »منذ احلرب 

العاملية الثانية«.
فقد حشد احللفاء معدات 
زائفة قبالة با دو كاليه )شمال 
فرنسا( جلعل نظام هتلر يظن 
موظفون روس يضخون الهواء في إحدى الدبابات »النفخ«       )أ.ف.پ(انهم يستعدون لإلنزال هناك، 


