
مساعد الرئيس السوداني: مخططات التمرد تستهدف تقسيم البالد
اخلرطوم ـ وكاالت: أكد مساعد الرئيس السوداني د.نافع علي نافع قدرة القوات املسلحة السودانية على 
تطهير البالد ممن وصفهم بفلول املرتزقة واملأجورين.
وأعرب د.نافع، في كلمته امس باجللسة االفتتاحية لدورة االنعقاد السابعة ملجلس تشريعي والية اخلرطوم، 
عن سعادته باالنتصارات التي حققتها القوات املسلحة في مدينة أبوكرشوال وتطهيرها من التمرد.
وقال مساعد الرئيس ان مخططات التمرد ترمي إلى تفتيت السودان وتقسيمه، مؤكدا أهمية تقدمي الدعم 
والسند للقوات املسلحة واستمرار برامج التعبئة واالستنفار، مشيرا إلى الدعم الذي ظلت تقدمه حكومة 
جنوب السودان للتمرد، في خرق واضح ملا مت معها من اتفاقيات.
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أردوغان وّجه »إنذارًا أخيرًا« إلى احملتجني ويقترح إجراء 
استفتاء لتقرير مصير  »جيزي«.. واملتظاهرون يرفضون

وفي خطابه اكد اردوغان 
عزمه على استشارة سكان 
اس����طنبول حول املشروع 
املتعل����ق بس����احة تقس����يم 
وحديقة جيزي التي كان نبأ 
هدمها الشرارة التي ساهمت 
ف����ي ان����دالع التظاهرات في 
31 ماي����و. وق����ال ردا عل����ى 
املتظاهري����ن الذين اكدوا ان 
اس����تفتاء لن يكون قانونيا 
»ميك����ن للبلدية استش����ارة 
اقليم  سكانها على مستوى 
بيوغلو »حيث تقع احلديقة« 
او مدينة اسطنبول )...( ليس 

هناك اي عقبة قانونية«.
وعل����ى صعيد ذي صلة، 
رفض وزير اخلارجية التركي 
احمد داود اوغلو االنتقادات 
االوروبي����ة لتعام����ل بالده 
مع االحتجاج����ات املناهضة 
للحكوم����ة املس����تمرة منذ 
اس����بوعني. ووصف اوغلو 
تلك االنتق����ادات بانها »غير 
مقبول����ة«، وذل����ك ردا على 
قرار للبرملان االوروبي دان 
فيه االستخدام املفرط للقوة 
من قبل الشرطة التركية ضد 

احملتجني.

ال يتم اال في اطار اصالحات 
دستورية، وتساءل »هل نقرر 
تنظيم اقتراع لنعرف ما اذا 
كان علين����ا معاجلة مريض 

بالسرطان؟«.
بدوره، وجه اردوغان امس 
»انذاراً اخيراً« الى املتظاهرين 
كي يخلوا على الفور حديقة 

جيزي في اسطنبول.
وقال »حافظنا على صبرنا 
حتى االن لك����ن صبرنا بدأ 
ينفد.. اوجه انذاري االخير: 
ايتها االمهات واآلباء الرجاء 

سحب ابناءكم من هناك«.
واضاف في كلمة في انقرة 
امام رؤساء البلدية املنتمني 
العدالة والتنمية  الى حزبه 
التيار االسالمي  املنبثق من 
»ال ميكننا االنتظار اكثر من 
ذلك الن حديقة جيزي ليست 
ملكا للقوى التي حتتلها، انها 
ملك للجميع«. وتابع »ادعو 
اخواني املدافعني عن البيئة: 
ال جتعلونا نش����عر باحلزن 
لفترة اط����ول، دعونا ننظف 
حديقة جي����زي العادتها الى 
اصحابه����ا الش����رعيني )...( 

سكان اسطنبول«.

الى ان  التركية »ان.تي.في« 
اردوغان شخصيا اسر لزوار 
ان »كل شيء سينتهي خالل 
24 س����اعة«، لكن تش����يليك 
نفى ان يكون ادلى بتصريح 

كهذا.
اع����رب  املقاب����ل،  وف����ي 
املتظاهرون عن رفضهم لفكرة 
االس����تفتاء، معتبرين انه ال 
يحل اخلالف بشأن احلقوق 
االنسانية األساسية واحلريات 

الشخصية في تركيا.
واكد ممثل للمتظاهرين 
لوكالة فرانس برس ان اقتراح 
اردوغان اجراء استفتاء ليس 

قانونيا وال مرغوبا فيه.
وقال تيفون كهرمان من 
حرك����ة »تضامن تقس����يم« 
اكبر تنسيقية للمتظاهرين 
في املوقع »هناك اصال قرار 
قضائي اوقف االش����غال في 
احلديقة. ف����ي هذه الظروف 
اجراء مشاورة شعبية للبت في 
مصير احلديقة ليس قانونيا«. 
واكد ان »الشروط لم تتحقق« 
لتنظيم مثل هذا االستفتاء، 
اذ ان القانون التركي ينص 
على ان اللجوء الى االستفتاء 

أنق����رة - وكاالت: دعت 
احلكوم����ة التركي����ة ام����س 
املتظاهرين إلخ����الء ميدان 
تقسيم، في الوقت الذي اعربت 
فيه عن نيتها اجراء استفتاء 
الستطالع آراء املواطنني بشأن 

تطوير امليدان.
فخالل اجتماع مع ممثلي 
احملتجني مساء امس االول، 
ال����وزراء  اقت����رح رئي����س 
رجب طيب اردوغان اجراء 
استفتاء في اسطنبول حول 
تطوير ساحة تقسيم، وهو 
املشروع الذي كان وراء بدء 
حركة احتجاجية واسعة ضد 
احلكومة. وقال نائب رئيس 
احلكومة حس����ني تشيليك 
»ميكننا ان نطرح هذه املسألة 
على اس����تفتاء شعبي )...( 
وف����ي الدميوقراطية وحدها 
ارادة الشعب هي التي تؤخذ 
باحلسبان«. وطلب تشيليك 
مرة اخرى م����ن املتظاهرين 
الذي����ن ال يزال����ون يحتلون 
حديقة جيزي املجاورة لساحة 
تقس����يم بضرورة مغادرتها 
»في اسرع وقت ممكن«. وقال 
»ان حديقة جيزي يجب ان 
تخلى في اسرع وقت ممكن، ال 
ميكننا بالتاكيد املوافقة على 
استمرار هذه التظاهرات الى 
ما ال نهاية«. وتابع تشيليك 
بالقول »يجب ان تعود احلياة 
الى طبيعتها في حديقة جيزي 
واعتقد انه بعد مبادرة حسن 
النية ه����ذه »احتمال اجراء 
الش����بان  االس����تفتاء« فان 

سيقررون مغادرتها«.
اك����د وزير  م����ن جانبه، 
الداخلية التركي معمر غولير 
ان احتالل حديقة جيزي في 
اس����طنبول يجب ان يتوقف 
امام  سريعا. وصرح غولير 
الصحافة في انقرة ان »هذا 
الوض����ع غي����ر مقب����ول في 
دميوقراطية«. وتابع »اتخذنا 
االج����راءات االمنية الالزمة. 
الشرطة مستعدة يوميا العادة 

النظام وضمان االمن«.
واشارت شبكة التلفزيون 

احلركة املرورية شبه االعتيادية في ميدان تقسيم امس  ) ا.پ( 

بعد أن استغل امكاناته في الوصول إلى معلومات استخباراتية

»كيو غروب« السرية االميركية تتحرك العتقال سنودن
الس���لطات  كش���فت 
االميركي���ة ع���ن تعليمات 
اعطيت ملجموعة س���رية 
خاص���ة تس���مى »كي���و 
غروب« اختصارا الس���مها 
الرسمي »االدارة املشتركة 
لالمن ومكافحة التجسس« 
بتعقب ادوارد سنودن املتهم 
بتسريب تفصيالت برنامج 
التجس���س احلكومي على 
اتصاالت املواطنني االميركيني 
قب���ل ان تكش���ف جريدة 
»غارديان« البريطانية تلك 
التفصيالت على اثر اتصال 

سنودن بها.
امني  وق���ال مس���ؤول 
اميركي ان سنودن »تغيب 
فجأة عن عمله في محطة 
تابعة لوكاة االمن القومي في 
هاواي في مايو وان غيابه 
ادى الى بدء البحث االمني 

عنه منذ ذلك الوقت«.وقالت 
تقارير اميركي���ة ان افراد 
»كيوغروب« توجهوا بالفعل 
ال���ى هونغ كون���غ متهيدا 
العتقال سنودن وترحيله 

الى الواليات املتحدة.
وقد دافع س���نودن عن 
وجوده ف���ي هونغ كونغ، 
مؤك���دا » ان���ا لس���ت هنا 
لالختب���اء.. بل الكش���ف 
االجرام«. وتسعى السلطات 
إل���ى أن تفهم  االميركي���ة 
كيف متكن مستش���ار في 
املعلوماتية من الوصول الى 
وثائق سرية للغاية يفترض 
أال يطلع عليه���ا غير عدد 

محدود من االشخاص.
وصرح املستشار السابق 
ف���ي وكالة االم���ن القومي 
االس���تخبارات  ووكال���ة 
املركزي���ة )س���ي آي ايه(

روبرت ديتز، لفرانس برس، 
»أنه نظام محمي للغاية«.

واضاف ديتز االس���تاذ في 
السياسة العامة في جامعة 
جورج ميسون ان اقل من 
100 ش���خص يستطيعون 

نظريا االطالع عليها.
وتس���اءل: »ملاذا سمح 
لسنودن بالوصول الى هذه 
الوثائ���ق؟« في حني أنه ال 
يحمل شهادة جامعية ولم 
يتلق تدريبا استخباراتيا 

معمقا.
ومجموع���ة املعلومات 
الكبيرة التي كشفها سنودن 
واملتعلقة ببرامج مختلفة 
القومي تفيد  لوكالة االمن 
بأن���ه ق���د يك���ون جتاوز 
صالحيات���ه لوض���ع اليد 
على ملفات سرية، بحسب 
مسؤولني اميركيني سابقني. 

وقال سيدريك ليتون معاون 
املدي���ر الس���ابق للتدريب 
ف���ي وكالة االم���ن القومي 
املتقاعد في  والكولوني���ل 
سالح اجلو: »كان يكفي له 
بأن يساعد مسؤوال كبيرا في 
معاجلة مشكلة معلوماتية 
للحصول على االرجح على 
كلمة السر التي يستخدمها 
هذا املسؤول، وحينها يصبح 

كل شيء ممكن«.
من جهة اخرى، متكنت 
حملة جلمع التوقيعات من 
اجل املطالبة بعفو رئاسي 
عن سنودن من جمع 25 الف 
توقيع في الساعات الثالثة 

االولى من بدئها.
برملاني���ة  اعلن���ت  و 
نيوزيالندية عن اعتزامها 
تق���دمي طلب رس���مي الى 
حكومته���ا ملنح س���نودن 

النيوزيالندية  اجلنس���ية 
لتحصينه ضد اي محاولة 
العتقاله. فضال عن ذلك فقد 
قال مس���ؤولون روس ان 
بالدهم مستعدة ملنح سنودن 
اجلنسية الروسية او اعطائه 
اللجوء السياس���ي  ح���ق 
لالراضي الروسية حلمايته 

من املطاردة االميركية.
وف���ي املقابل اعلنت 90 
مؤسس���ة تعمل في مجال 
االتصاالت واحلقوق املدنية 
تش���كيل حتال���ف النهاء 
برنامج وكالة االمن القومي 
او اخضاعه لقوانني صارمة 
حتد من مداه وحتول دون 
توس���عه تدريجيا ليشمل 

التجسس على االميركية.

واشنطن - احمد عبداهلل   ٭
والوكاالت

مصر: من املبكر احلديث عن عمل عسكري حلل أزمة »النهضة«

البرملان اإلثيوبي يصادق على معاهدة 
جديدة تخفض حصة القاهرة من مياه النيل

نائب مصري: مرتبات أعضاء »الدستورية« 
ميكنها توفير ميزانية للدولة

»النقض« تقبل طعن أحمد نظيف وتعيد 
محاكمته في قضية الكسب غير املشروع

عواصم � وكاالت: صادق البرملان االثيوبي 
باالجم���اع امس على معاهدة حترم مصر من 
احلصة التي كانت تتمت���ع بها من مياه نهر 
النيل في خطوة تزيد املناخ السياسي سخونة 
في نزاع بني البلدين على بناء سد »النهضة« 

االثيوبي.
وحتل هذه املعاهدة محل أخرى قدمية تعود 
الى احلقبة االس���تعمارية كانت متنح مصر 
والسودان حق اس���تغالل غالبية مياه النهر. 
ومتنح املعاهدة اجلديدة دول املنبع � مبا فيها 
اثيوبيا � حق تنفيذ مشاريع ري وكهرباء دون 

احلصول على موافقة مصر املسبقة.
وصرح املتحدث باسم احلكومة شيميليس 
كيمال لوكالة فرانس برس »صادق البرملان على 

املعاهدة وحتويلها الى قانون داخلي«.
جاء ذلك، في وقت يعتزم وزير اخلارجية 
املصري محم���د كامل عمرو زي���ارة اثيوبيا 
للتباحث مع املس���ؤولني في ادس ابابا حول 
س���بل التعاون والتنسيق بشأن سد النهضة 
وضمان عدم تأثيره س���لبا على حصة مصر 

املائية السنوية.
وفي غضون ذلك، قال املتحدث الرس���مي 
للقوات املسلحة املصرية العقيد أركان حرب 
أحمد محمد علي إنه من املبكر احلديث عن عمل 
عسكري حلل قضية سد النهضة اإلثيوبي خالل 
الوقت الراهن، نظرا ألن الدولة املصرية لديها 
من وسائل القوى الشاملة سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا ومعلوماتيا ما ميكنها من حل تلك 
القضية. وأوضح املتحدث العسكري أن استخدام 
وسائل القوى الشاملة للدولة يأتي في إطار 

حتقيق

أهداف وغايات األمن القومي املصري، مشيرا 
إلى أن املالذ العس���كري ع���ادة يكون اخليار 

األخير في أي أزمة.
م���ن جانبه، قال رئيس ال���وزراء املصري 
هش���ام قنديل، إن حكومته ت���درس ما أكدته 
إثيوبيا من أن بناء سد النهضة لن يؤثر على 

حصة مصر من النيل.
وقال قنديل في مقابلة مع شبكة »سي.أن.أن« 
األميركية، »نحن نتفهم حقوق إقامة املشاريع 
التطويرية للنيل، وما أقوله هو أن هناك دائما 

طريقة خلروج كال الطرفني رابحا«.
وأضاف أن »ما قاله رئيس الوزراء اإلثيوبي 
في العام 2011 هو أن مش���روع السد اإلثيوبي 
على النيل لن ينتقص من حصة مصر من املياه 
مبقدار كأس واحدة، وما نريده حاليا هو رؤية 

دراسات ومخططات إلثبات هذه النظرية«.
وأشار الى أن ما خلص إليه الفريق الثالثي 
املكلف مبتابعة هذه القضية، هو أنه ال توجد 
دراسات وإحصاءات كافية من اجلانب اإلثيوبي 
لتأكيد وضمان أن هذا املشروع لن يؤثر على 

حصة مصر من مياه النيل.
وق���ال قنديل »نحن نناق���ش هذه األرقام 
والدراسات مع احلكومة اإلثيوبية، حيث سيذهب 
وزير خارجيتنا لزيارة إثيوبيا نهاية الشهر 

اجلاري«.
ومن جهة أخرى، وصف منسق جلنة املياه 
بنقابة املهندسني املصرية م.عصام عبدالعزيز 
التصريحات التي أدلى بها املتحدث الرسمي 
اإلثيوبي، أمس األول بال� »مستفزة«، وأوضح 
أن املوقف املصري صلب، وال يحتاج من أحد 

أن يراهن عليه.

القاه���رة � وكاالت:  انتق���د عضو مجلس 
الشورى طارق امللط االجتاه لتخفيض موازنة 
الشباب، مؤكدا أن تخفيض املوازنة بنسبة 70 
مليون جنيه ميكن توفيرها فقط من مرتبات 

العاملني باحملكمة الدستورية العليا.

وأكد امللط في تصريح صحافي له امس، أنه 
ميكن استغالل املبالغ املخصصة لدعم الطاقة، 
والت���ي تصل إلى 100 مليار جنيه في موازنة 
الش���باب خاصة، معلقا بقوله: »إننا ال ندري 

هل دعم الطاقة يصل ملستحقيه أم ال«.

القاه���رة � وكاالت: قضت محكمة النقض 
املصرية امس بإعادة محاكمة رئيس مجلس 
الوزراء املصري األسبق، أحمد نظيف، بتهمة 

الكسب غير املشروع.
وقررت محكمة النقض قبول طعون قضائية 
قدمه���ا نظيف وجناله والنياب���ة العامة على 
حكم سابق صدر بسجنه 3 سنوات وتغرميه 
مبلغا قدره 9.172 ماليني جنيه بتهمة الكسب 

غير املشروع.
ومن املنتظر أن حتدد محكمة االستئناف 
بوقت الحق دائرة جدي���دة مبحكمة جنايات 
القاهرة وحتدد موعدا لبداية إعادة احملاكمة.

وتعود وقائع القضية إلى ديس���مبر 2011 
حينما أحال املستشار عاصم اجلوهري رئيس 
جهاز الكسب غير املشروع التابع لوزارة العدل، 
د. أحمد محمد نظي���ف )61 عاما( الذي تولى 

منصب رئيس مجلس الوزراء خالل الفترة من 
)2004 وحتى أوائل 2011( إلى محكمة اجلنايات 
بتهمة استغالل سلطاته وصالحيات وظيفته 
العامة لتحقيق كس���ب غير مشروع، وأدانته 
محكمة جنايات اجليزة في القضية وحكمت 
عليه بالسجن 3 سنوات وتغرميه مبلغ 9.172 

ماليني جنيه.
ومتثل القضية واحدة من أبرز االتهامات 
التي وجهت لنظيف، إلى جانب قضية اللوحات 
املعدنية للسيارات والتي أدين فيها إلى جانب 
وزير املالية األس���بق يوس���ف بطرس غالي، 
ووزير الداخلية األسبق حبيب العادلي، حيث 
حكم على نظيف بالسجن ملدة عام مع إيقاف 
التنفيذ، فيما حكم على غالي بالسجن املشدد 
ملدة 10 سنوات وعلى العادلي بالسجن املشدد 

ملدة 5 سنوات.

القيادي  ق���ال  من جانبه 
في جبه���ة اإلنق���اذ والتيار 
الشعبي محمد منيب إن جماعة 
»اإلخوان املسلمني« كانت ضد 
إسقاط حس���ني مبارك أثناء 

ثورة يناير.
وأضاف منيب: أن الدعوة 
لعقد انتخابات رئاسية مبكرة 
الدميوقراطية،  ليس���ت ضد 
مطالبا الرئيس مرسي بالدعوة 
النتخابات مبكرة، وأكد أن من 
يتهم���ون املعارضة بالدعوة 
للعنف »كاذبون«، وقال »إن 
لهم باعا طويال في استخدام 

العنف«.
وذك���ر أن املتظاهري���ن 
إلى  الس���لميني س���ينزلون 
الشارع يوم 30 يونيو اجلاري 
»صدورهم عارية« إلس���قاط 
نظام مس���تبد يسعى إلذالل 

املصريني.
وأضاف: ان القوى السياسية 
العن���ف طوال  لم مت���ارس 
تاريخها، وان اإلسالميني هم 
من فعلوا ذلك تاريخيا، مشيرا 
إلى أن شعار حملة »جترد«، 
هو سالح الكالشينكوف، وهو 

خير دليل على العنف.

الزمر: املطالب بإسقاط مرسي دعوة 
ممنهجة الستخدام العنف

القاه���رة � وكاالت: أك���د 
القي���ادي الب���ارز باجلماعة 
اإلس���المية ورئيس املكتب 
السياسي لذراعها السياسي 
حزب»البناء والتنمية« طارق 
الزمر، ضرورة احترام اإلرادة 
التي عبرت عنها  الش���عبية 
صناديق االنتخابات، وقال: 
إنه »إذا سقط الرئيس محمد 
مرسي لن يستمر لنا رئيس 
على كرسي السلطة بعدها«.

وقال الزم���ر � في مقابلة 
� إن كل  مع قناة)العربي���ة( 
ثورة ف���ي التاريخ لها ثورة 
مض���ادة، واالختالف حتول 
إلى اختالف عق���دي، مؤكدا 
أن الدعوة إلس���قاط الرئيس 
مرسي هي دعوة خارجة على 
القان���ون، واصفا إياها بأنها 
دع���وة ممنهجة الس���تخدام 

العنف.
وحمل الزمر التيار الليبرالي 
واليساري مسؤولية حتويل 
االختالف من كونه سياسيا 
العلمانيني  لديني، مؤكدا أن 
هم من فرضوا عملية التقسيم 
الطائفي للمجتمع، على حد 

طارق الزمرقوله.

روحاني: سأحول خصومتنا مع السعودية إلى احترام متبادل وتعاون لتعزيز األمن في املنطقة

6 مرشحني بينهم إصالحي وحيد يتنافسون على خالفة جناد اليوم
طهران � وكاالت: بدأت في 
ام����س مرحلة  إيران صباح 
الصم����ت االنتخاب����ي، حيث 
الدعائية  توقفت احلم����الت 
للمرشحني متهيدا لالنتخابات 
الرئاسية املقررة اليوم. حيث 
يتوجه نحو 50 مليون ناخب 
ايراني، الى صناديق اإلقتراع 
النتخاب رئيس جديد للبالد 
خلفا للرئيس احلالي محمود 

أحمدي جناد.
واذا لم يحصل أي مرشح 
من الدورة االنتخابية االولى 
عل����ى 50 + 1% من اصوات 
الناخبني، فإن دورة انتخابية 

ثانية ستجرى.
الس����باق  ويش����ارك في 
الرئاسي ستة مرشحني، هم: 
محمد باقر قاليباف ومحسن 
رضائي وعل����ي اكبر واليتي 
وسعيد جليلي ومحمد غرضي، 

باالضافة الى حسن روحاني 
املرش����ح الوحيد احملسوب 
على االصالحيني وذلك بعد 
انسحاب مرش����حني آخرين، 
هما: غالم رض����ا حداد عادل 
»محافظ« ومحمد رضا عارف 

»اصالحي«. 
وعشية الصمت االنتخابي، 
نزل املرش����حون ومسؤولو 
إلى  مكاتبه����م وأنصاره����م 
العاصم����ة طهران  ش����وارع 
وامل����دن اإليراني����ة األخرى 
لتوزيع صورهم وبرامجهم 
املواطنني،  االنتخابية عل����ى 
كما ق����ام أنصارهم بحمالت 
الدعاية في الشوارع مرددين 
التأييد ملرشحيهم،  شعارات 
إضاف����ة إلى قي����ام عدد من 
املرشحني بالتركيز على ندوات 
دعائية ومهرجانات انتخابية 
لش����رح برامجهم الستقطاب 

أصوات الناخب����ني. وقد أكد 
الرئاسة املدعوم من  مرشح 
اإلصالحيني في البالد حسن 
روحاني إنه سيولي أولوية 
قصوى في حال انتخابه رئيسا 
إلي����ران لتحس����ني العالقات 
م����ع دول اجلوار على جميع 

املستويات.
ف����ي  روحان����ي  وق����ال 
تصريحات لصحيفة »الشرق 
األوسط« اللندنية عبر البريد 
اإللكترون����ي نش����رتها ف����ي 
عددها الصادر امس، »ميكن 
إيران والسعودية  أن تلعب 
دورا إيجابيا في التعامل مع 
الرئيسية  القضايا اإلقليمية 

مثل األمن في اخلليج«.
وأضاف أنه يعتزم »حتويل 
اخلصومة، التي تفاقمت لألسف 
في الفترة األخيرة بني البلدين، 
إلى احترام متبادل وتدابير 

تصب ف����ي مصلحة الطرفني 
والتعاون بني البلدين لتعزيز 
األمن واستعادة االستقرار في 

املنطقة«.
البحري����ن، ق����ال  وع����ن 
الرئاسي »نعتقد أن  املرشح 
االستقالل السياسي والوحدة 
الوطنية واألمن في البحرين 
متثل عوامل هامة الستقرار 
املنطقة وأمنها«. وقال: »في 
حال انتخابي رئيس����ا للبالد 
أتوقع أن أحصل على نفس 
الدع����م والثقة من املرش����د 
األعلى )علي خامنئي( فيما 
يتعلق باملبادرات والتدابير 
التي سأعتمد عليها في مجال 

السياسة اخلارجية«.
ف����ي غضون ذل����ك، اعلن 
موق����ع »غوغل« عن كش����ف 
حمل����ة جتس����س إلكتروني 
واسعة النطاق على مواطنني 

إيرانيني طوال األسابيع الثالثة 
املاضية، وذل����ك قبيل موعد 

االنتخابات الرئاسية. 
وذكر املوقع - حس����بما 
افادت قناة »العربية« االخبارية 
امس - أنه طوال ثالثة أسابيع، 
مت كشف وإحباط عدة حمالت 
تصيد معلومات إلكترونيا من 
حسابات ميلكها عشرات آالف 
املستخدمني اإليرانيني.. مؤكدا 
ان مص����در هذه احلمالت هو 
إلى أن توقيت  إيران. ولفت 
هذه احلمالت واألش����خاص 
املستهدفني يشير إلى أن هذه 
الهجمات ذات دوافع سياسية 
وهي مرتبط����ة باالنتخابات 
الرئاس����ية اإليرانية، داعيا 
جميع مس����تخدمي »غوغل« 
في إيران الى اتخاذ خطوات 
إضافية حلماية حس����اباتهم 

اإللكترونية.


