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إيران

طهران :الحرب االلكترونية أخطر من الحرب الفعلية

أع� �ل ��ن ن ��ائ ��ب ق ��ائ ��د ال � �ق� ��وات ال� �ب ��ري ��ة ف��ي
ال � �ح ��رس ال � �ث� ��وري اإلي � ��ران � ��ي ،ع �ب��د ال �ل��ه
آراك ��ي ،أم��س ،أن إي ��ران مستعدة للدفاع
ع� ��ن ن �ف �س �ه��ا ف� ��ي ح ��ال ��ة ح � � ��دوث «ح� ��رب
الكترونية» يمكن أن تسبب ض��ررًا أكبر
من املواجهة العسكرية الفعلية .وتزامن
ه ��ذا ال�ت�ص��ري��ح م��ع اع �ل�ان ق��ائ��د ال �ق��وات
الجویة ــ الفضائیة في الحرس الثوري،
العمید علي حاجي زادة ،أن إیران تعتبر
القواعد األميركیة املنتشرة في املنطقة
«أراضي أميركیة».
وق ��ال ال�ع�م�ی��د ح��اج��ي زادة ،للتلفزيون
اإلي� � ��ران� � ��ي« ،ان � �ن� ��ا ال ن ��رغ ��ب ف� ��ي ت�ب�ن��ي
س� �ی ��اس ��ة امل� ��واج � �ه� ��ة م� ��ع دول ال � �ج� ��وار.
ولیست لدینا مشاعر سیئة حیال هذه
الدول ،ولكن الوالیات املتحدة تسعی من
خالل اللجوء الی سیاسة التخویف من
ای��ران ،بیع املزید من السالح وذل��ك لحل
مشاكلها االقتصادیة» .وقال إن البحریة
األم�ي��رك�ی��ة «ل�ی�س��ت ق ��ادرة ع�ل��ی مواجهة
القدرات التي تتمتع بها القوة البحریة
للجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة».
ف ��ي ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ،ن �ق �ل��ت وك ��ال ��ة أن �ب��اء
الطلبة اإلي��ران�ي��ة (إس�ن��ا) ع��ن نائب قائد
القوات البرية في الحرس الثوري ،قوله
ّ
«س��ل �ح �ن��ا أن �ف �س �ن��ا ب� � ��أدوات ج ��دي ��دة ألن
ال �ح��رب االل �ك �ت��رون �ي��ة أك �ث��ر خ �ط��ورة من
الحرب الفعلية».
واهتمت الجمهورية اإلسالمية باألمن
االل �ك �ت��رون��ي م�ن��ذ إص��اب��ة أج �ه��زة ال�ط��رد

املركزي لتخصيب اليورانيوم في 2010
ب�ف�ي��روس «س�ت�ك�س�ن��ت» ،ال��ذي تعتقد أن
مصدره اسرائيل أو الواليات املتحدة.
ورص ��دت ط �ه��ران ف �ي��روس كمبيوتر في
نيسان املاضي ،داخل أنظمة التحكم في
جزيرة «خرج» ،التي تتعامل مع الغالبية
العظمى م��ن ص��ادرات النفط ال�خ��ام لكن
مرفأ النفط ظل يعمل .وتعكف إيران على
إقامة شبكة انترنت وطنية ،قائلة إنها

ُ
ست ّ
حسن من األمن االلكتروني.
ف � ��ي غ � �ض� ��ون ذل � � ��ك ،ن� �ف ��ت إي � � � ��ران أم � ��س،
ّادع� ��اءات ال�خ��زان��ة األم�ي��رك�ي��ة ب��أن شركة
ال�ن�ف��ط ال�ت��اب�ع��ة ل�ل��دول��ة م��رت�ب�ط��ة ب�ق��وات
الحرس الثوري اإليراني.
ونقلت وك��ال��ة أن�ب��اء «م�ه��ر» ع��ن متحدث
ب��اس��م وزارة ال�ن�ف��ط ق��ول��ه «ن�ن�ف��ي بشدة
ه��ذه ّ
االدع� ��اءات ال�ك��اذب��ة» ،وال�ت��ي ج��اءت
ف��ي ت �ق��ري��ر وزارة ال �خ��زان��ة ل�ل�ك��ون�غ��رس

األم �ي��رك��ي ،وال �ق��اض �ي��ة ب �ف��رض ع�ق��وب��ات
ج��دي��دة ع �ل��ى امل� �ص ��ارف األج �ن �ب �ي��ة ال�ت��ي
تتعامل مع أكبر شركات النفط في العالم
وهي الشركة الوطنية االيرانية.
وف��ي ب�ي��ان ص��در أول م��ن أم��س ،خلصت
وزارة الخزانة األميركية إلى أن الشركة
اإلي� ��ران � �ي� ��ة «وك � �ي� ��ل أو ت� ��اب� ��ع» ل �ل �ح��رس
ال �ث ��وري ،وأش � ��ارت إل ��ى ت�ع�ي�ين امل �س��ؤول
السابق عن «شركة خاتم األنبياء» الذراع
الهندسية واالنشائية للحرس الثوري،
رس�ت��م ق��اس�م��ي ،وزي� �رًا للنفط ف��ي .2010
وت��اب �ع��ت ال� � � ��وزارة أن ال �ش��رك��ة ح�ص�ل��ت
ع �ل��ى ع� �ق ��ود ب �م �ل �ي ��ارات ال� � � � ��دوالرات ف��ي
قطاع الطاقة وفي أحيان كثيرة من دون
خوض منافسة .وقال املتحدث االيراني
ن�ي�ك��زاد ره �ب��ر ،إن ق��اس�م��ي ل��م ي�ع��د على
صلة بشركة خاتم األن�ب�ي��اء ،مشيرًا الى
أن «انتقال األف��راد واملديرين من منصب
آلخر في شتى األجهزة الحكومية وغير
الحكومية هو أمر طبيعي».
وف ��ي ن �ي��وي��ورك ،ق ��ال ال��رئ �ي��س االي��ران��ي
م�ح�م��ود اح �م��دي ن �ج��اد ،ف��ي م�ق��اب�ل��ة مع
شبكة «سي ان ان» االميركية ،ان الدفاع
ع� ��ن «امل� �ث� �ل� �ي ��ة ال �ج �ن �س �ي��ة ش� � ��أن ي�خ��ص
ال��رأس �م��ال �ي�ين ال��ذي��ن ال ي��أب �ه��ون بالقيم
ال �ب �ش��ري��ة ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة» ،واص� �ف ��ًا امل�ث�ل�ي��ة
الجنسية ب�ـ«س�ل��وك قبيح ج� �دًا» وم��دان
ب �ح �س �ب��ه م� ��ن ط� � ��رف «ج� �م� �ي ��ع االن� �ب� �ي ��اء
وجميع االديان وجميع املعتقدات».
(رويترز ،يو بي آي ،أ ف ب)

ّ
أميركية (عطا كناري ــ أ ف ب)
الحرس الثوري يعتبر القواعد العسكرية في املنطقة أراضي

استراحة

عموديًا

شروط اللعبة

 -1م��ن أشهر الشخصيات ف��ي حكايات أل��ف ليلة وليلة – ح��رف ج��ر –  -2ح��رف عطف – من
الحيوانات املفترسة – سهل ايطالي –  -3أميرة بريطانية راحلة – من الطيور الوهمية الكبيرة
–  -4أكل الطعام – كل الشيء – للنداء –  -5بلدة لبنانية بقضاء بعبدا – من األمراض الصدرية
–  -6خ�لاف ح��رب – م��ن األق ��ارب – ح�س� َ�ب امل��ال –  -7بعد باألجنبية – يستخدم ف��ي صناعة
الكتب – ما حول ال��دار أو شبه حظيرة أو ملعب الطالب في املدرسة –  -8عكسها إسم شهر
أيار – أصل البناء – للتأوه –  -9شركة نفط عاملية – أسطول ضخم ال ُيقهر أرسله ملك اسبانيا
فيليب الثاني لغزو انكلترا فأغرقته العواصف –  -10صحافي وسياسي لبناني راحل أسس
أول جريدة عربية في البرازيل

مقتل  7جنود أتراك
ومدني بقنبلة

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا
ّ
يهزه – رصد – ُ -5تن – رت – رماد – ّ -6
 -1داوود ّ
ودي
عمون –  -2اليونان – يم –  -3نمل – اقتراح – -4
– ضب – هما –  -7مغامر – بل –  -8إعمار – سراج –  -9سك – نيس – ولس –  -10اإلستهتار
عموديًا

-1داني توماس –  -2املهند – عكا –  -3ويلز – ّ
يمم –  -4و و – هر – غانا –  -5دنا – تضاريس –  -6عاقر
– بم – ست –  -7منتصر – رس –  -8ردمه – روت –  -9اين – امباال –  -10محمد الجسر

حل الشبكة 1229

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ��ان ��ات ص �غ �ي��رة .م ��ن ش ��روط
اللعبة وضع األرق��ام من  1إلى 9
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حل الشبكة الماضية:

عقد برملان كوريا الشمالية أمس
دورة استثنائية على خلفية
شائعات مستمرة عن رغبة
الزعيم الشاب ،كيم يونغ الون،
في إجراء إصالحات اقتصادية
وشيكة .وذكرت الصحافة في
كوريا الجنوبية أن البرملان
في بيونغ يانغ« ،الذي ال يقوم
سوى بالتصديق على قرارات
النخبة الحاكمة ،قد يوافق على
البدء بإصالحات يرغب في
إجرائها كيم يونغ_أون» .لكن
البيان املقتضب لوكالة األنباء
الكورية الشمالية الرسمية
اكتفى باإلشارة الى تمديد
التعليم اإللزامي سنة إضافية،
وإلى تغييرات سطحية في إطار
لجنة البرملان .ويرى الخبراء
والصحافة في كوريا الجنوبية أن
من املمكن إعالن تدابير لتحفيز
العمال واملزارعني على زيادة
إنتاجيتهم ،ومنها على سبيل
املثال أن يحتفظ مزارع بكمية من
محصوله لبيعها كما يحلو له،
ً
بدال من تسليم الدولة املحصول.
(أ ف ب)

أعلن ّ
االدعاء العام األوكراني،
أمس ،أنه يمتلك أدلة كافية إلدانة
رئيسة الوزراء السابقة يوليا
تيموشينكو (الصورة) ،بمقتل
السياسي يفهان شيربان عام
 .1996ونقلت وكالة األنباء
الروسية (نوفوستي) عن نائب
املدعي العام رنات كوزمني قوله
«لدينا ما يكفي من األدلة إلدانة
تيموشينكو بتنظيم الجريمة
وتمويلها» .وأضاف كوزمني أن
ّ
ستوجه إلى تيموشينكو
التهم
ّ
عندما تتحسن صحتها وتصبح
قادرة على تحمل التحقيق
معها ،مشيرًا إلى أن املحققني
سيتمكنون من التحقيق معها
قريبًا .يشار إلى أن تيموشينكو
طاملا نفت أي عالقة لها بالجريمة.
(يو بي آي)

أفقيا

 -1رئيس مجلس نيابي لبناني راحل سليل عائلة تعاطت التجارة والسياسة منذ القرن
السابع عشر–  -2من ملوك فرنسا املشاهير قاد الحملتني الصليبيتني السابعة والثامنة –
 -3جرذ باألجنبية – أحرف متشابهة –  -4أمني عام األمم املتحدة الحالي قبل ذلك كان وزيرًا
لخارجية كوريا الجنوبية –  -5بركان مشتعل في اليابان – للتعريف –  -6مناص – من
الدويبات السامة تعيش في الجحور والشقوق وتحت الحجارة إلتماسًا للرطوبة وتجنبًا
لحرارة الشمس –  -7أوجاع – حيوان مائي –  -8حرف عطف أو لإلستدراك – للتفسير – -9
شاعر لبناني معاصر–  -10رجل دولة لبناني راحل ترأس الحكومة مرتني قبل اإلستقالل
وبعده

إصالحات وشيكة
في كوريا الشمالية

«أدلة كافية» إلدانة
تيموشينكو بمقتل شيربان
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كلمات متقاطعة 1 2 3 0

عربيات
دويات

أفاد مصدر طبي بأن قنبلة
انفجرت أمس في مدينة تونجلي
في شرق تركيا ،لدى مرور آلية
للجيش التركي ،ما أدى إلى مقتل
سبعة أشخاص هم ستة جنود
ومدني ،حسبما أعلن مكتب
حاكم محافظة ديار بكر .وأفادت
مصادر طبية محلية بأن القنبلة
انفجرت على بعد حوالى ثالثة
كيلومترات من وسط مدينة
تونجلي ،وأدت إلى احتراق آلية
للجيش وأصابت شظاياها أيضًا
حافلة مدنية صغيرة.
(أ ف ب)

