إيران تجري تجارب صاروخية
قامت إيران اليوم بتجارب صاروخية في إطار مناورات عسكرية بمناسبة ذكرى بدء الحرب
اإليرانية العراقية في الثمانينات ،وفي نفس الوقت يتصاعد التوتر مع الغرب بشأن برنامجها
النووي
.النووي
وذكرت محطة تلفزيونية حكومية أن الحرس الثوري أجرى تجارب على صاروخي شهاب 1و2
التي يتراوح مداها بين ثالثمائة كلم وسبعمائة كلم إضافة إلى شهاب 3الذي يبلغ مداه ألفي
.كلم
وقالت قناة برس الناطقة باإلنجليزية "أجرت إيران بنجاح تجربة لصواريخ شهاب متوسطة
المدى التي تحمل رؤوسا حربية متعددة" مضيفة أن التجربة تهدف إلى "تعزيز قدرات الردع
".للقوات المسلحة
وضمن المناورات التي قد تنتهي مساء اليوم أو صباح الغد ،جربت إيران أيضا في وقت سابق
اليوم ثالثة أنواع من صواريخ قصيرة المدى ،وهي تندار  69وفاتح  110وزلزال .ويبلغ مدى
.الصواريخ الثالثة ما بين مائة كلم وأربعمائة كلم
وقال القائد بحرس الطيران حسين سالمي "إن هذه التجارب تهدف إلى التحضير "لحروب
طويلة األمد ،ولنقل تجهيزات الصواريخ من مكان إلى آخر سواء أكان ذلك بشكل متزامن أو
".غير متزامن ،ونحو أهداف متقاربة أو متباعدة

تو ُّتر طائفي بقرية مصرية
خ ّيم توتر طائفي على قرية دلجا بمحافظة المنيا الواقعة جنوب العاصمة المصرية ,وذلك
.بعد مقتل مسيحي وإصابة أخين وابن أخ له في خالف مع مسلمين أمس األحد
وذكر شاهد أن مئات من سكان قرية دلجا رفعوا الفتات أمام مستشفى نقل إليه القتيل حنا
أمين رزق ) 29عاما( والمصابون في مدينة دير مواس التي تتبعها القرية تقول "ال الضطهاد
".األقباط" ,و"لماذا قتلوا حنا؟" ،و"قتلوا فتحي أوال
وكان فتحي جيد وهو مسيحي في العقد السادس من العمر قد قتل في مشاجرة مع
.مسلمين في القرية قبل نحو ثالثة أشهر

وقال مصدر أمني ان الشرطة ألقت القبض على المسلم نايل منصور سحرب الذي يشتبه في
خيه ,وانتشرت أعداد كبيرة من قوات مكافحة الشغب بالقرية لمنع وقوع
أنه طعن المسيحي وأ ّ
.اشتباك طائفي فيها
وتشير المصادر األمنية إلى أن القرية تشهد حوادث قتل متكررة وإن المسيحيين ليسوا أهدافا
.مختارة لالعتداء
يتفاوض لشراء نادي ليفربول
أمير سعودي "يتفاوض
"أمير
أفادت أنباء من العاصمة السعودية الرياض أن األمير فيصل بن فهد بن عبد هللا يتفاوض في
.الوقت الحالي حول شراء  50في المائة من اسهم نادي ليفربول االنجليزي لكرة القدم
.وقالت صحيفة "الرياض" عن األمير فيصل قوله إن الصفقة المقترحة ستبلغ  560مليون دوالر
..ولم يصدر تعليق عن النادي على هذه األنباء التي تتحدث عن صفقة مع األمير السعودي
ويعاني نادي ليفربول من تراكم الديون عليه ،وينظر مالكاه رجال األعمال األمريكيان جورج
.جيليت وتوم هيكس في بيع حصتهما من األسهم
وكانت ملكية الثريين االمريكيين للنادي قد اصبحت محل جدل منذ بدايتها في فبراير ،2007
.حينما اشتريا ليفربول مقابل  218مليون جنيه استرليني
وقد افادت تقارير صحفية مطلع العام الجاري أن رجل األعمال الكويتي جاسم الخرافي الذي
بنى ثروته في قطاعات متعددة ،منها البناء والبنوك واالتصاالت ،يجري مفاوضات مع النادي
.لشراء حصة كبيرة من اسهم المالكين األمريكيين
إعادة اختيار الخرافي رئيسا للبرلمان الكويتي للمرة الخامسة
أعيد اختيار جاسم الخرافي للمرة الخامسة على التوالي ،األحد ،رئيسا لمجلس األمة الكويتي
).البرلمان( ،بالتزكية ،بعد الجلسة االولى للمجلس المنتخب
وقال الخرافي في كلمة له بعد تسلمه الرئاسة "اعاهدكم بأني سوف أحرص على أن أكون
.رئيسا محايدا واعمل بكل ما استطيع للمحافظة على هذا الحياد ".وفقا لوكالة االنباء الكويتية
ويوم الخميس ،أصدر الشيخ صباح األحمد الصباح ،أمير دولة الكويت ،مرسومًا بتشكيل
الحكومة الكويتية الجديدة ،برئاسة الشيخ ناصر المحمد األحمد الصباح ،تضم  15وزيرًا
بينهم امرأة واحدة ،وهي سادس حكومة يرأسها الشيخ ناصر على مدى الثالث سنوات
.الماضية
وخلت التشكيلة الحكومية الجديدة من "تغييرات جوهرية" ،حسبما كان يترقب الشارع
الكويتي ،حيث ضمت العديد من أعضاء الحكومة السابقة ،التي قدمت استقالتها ألمير البالد
.في منتصف مارس /آذار الماضي ،مما فتح الباب أمام إجراء انتخابات برلمانية مبكرة
واحتفظ الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح بمنصبه كنائب أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا
للدفاع ،وكذلك الشيخ محمد صباح السالم الصباح ،الذي احتفظ بمنصبه كنائب لرئيس مجلس
.الوزراء ووزيرًا للخارجية

أول صالة جمعة أمام الكونغرس

أقام آالف المسلمين األميركيين ألول مرة صالة الجمعة أمام مبنى الكونغرس األميركي
".بالعاصمة واشنطن في إطار تظاهرة سميت "اإلسالم في الكابيتول هيل 2009
و كان الهدف حسب منظميها هو إقناع األميركيين بأن اإلسالم والمسلمين جزء أساسي من
.مكونات المجتمع األميركي
وقال المصلون إن جاءتهم فكرة إقامة الصالة أمام الكونغرس من دعوة الرئيس باراك أوباما
.إلى انفتاح الواليات المتحدة على المسلمين في أميركا وخارجها
.وكان أحد مساجد والية نيوجيرسي قد دعا أيضا إلى إقامة مثل هذه الصالة
وقال المصلون إنهم تعمدوا أن تكون بعيدة عن أي نشاط سياسي ،ألن المسلمين تعودوا
.الذهاب إلى واشنطن فقط لالحتجاج على السياسة األميركية تجاههم

