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إعالم عبري: أجهزتنا األمنية طالبت تركيا بإحباط عمليات هجوم
إيرانية ضد مسؤولين إسرائيليين

مقتل األحد،  أمس  اإليرا2،  الثوري  الحرس  أعلن  ووكاالت:   -«Cالعر «القدس   – لندن 
نقله ما  حسب  مهمة،  أدائه  أثناء  سيارة  حادث   S له  التابعة  الجوية  القوات   S ضابط 

موقع “الجزيرة” عن وسائل إعالم إيرانية.
S من كبار العلماء والعسكريين والسياسيين وفقدت إيران خالل الـ12 عاما األخيرة عدداً 

عمليات اغتيال، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء هذه العمليات.
محاوالت أحبطت  اإلسرائيلية  األمن  قوات  بأن  األحد،  أمس  عبري،  إعالم  أفاد  األثناء،   S

إيرانية لمهاجمة أهداف إسرائيلية S تركيا.
من أمنيين  مسؤولين  أن  اإلسرائيلية  البث  هيئة  عن  بوست”  “جيروزاليم  موقع  ونقل 
التركية  sاألرا  tع إسرائيليين   tع هجوم  شن  إيران  بعزم   vالتر الجانب  أبلغوا  إسرائيل 

وطلبوا مساعدتهم S إحباط الهجمات.
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وكانت تقارير أفادت نهاية شهر أيار/ مايو بأن مسؤو} األمن القومي S إسرائيل شددوا
إسرائيليين تعرض  إمكانية  من  وحذروا  تركيا.  إ{  السفر  من  لإلسرائيليين  تحذيراتهم 
اغتيال بعد  وذلك  إيران،  مع  حدود  تجمعها  الذي  الدول  من  غيرها  أو  تركيا   S لهجمات 

قيادي S الحرس الثوري اإليرا2.
أن البريطانية،  “تلغراف”  لصحيفة  بينيت،  نفتا}  االحتالل،  وزراء  رئيس  صرح  األثناء،   Sو

إيران تقترب “بشكل خطير” من استكمال برنامجها لألسلحة النووية.
تخصب “إيران  للصحيفة:  وقال  طهران.  قادة   tع الضغوط  مواصلة   tع بريطانيا  وحّث 
اليورانيوم بمعدل غير مسبوق، وتقترب بشكل خطير من وضع أيديها عt أسلحة نووية”
بمستويات اليورانيوم  تخصيب   S بدأت  إيران  بأن  تفيد  أنباء  وسط  بينيت  تصريح   çويأ  .

تتجاوز 60٪ ، وهو ما يكé لتصنيع قنبلة.
وتجدر اإلشارة إ{ أن طهران تنé سعيها لتصنيع أسلحة نووية.

آلية فرض   S النظر  بريطانيا  من  طلبت  إسرائيل  أن  استنتجت  أنها  الصحيفة  وذكرت 
“معرقلة” لردع إيران عن الحصول عt قنبلة نووية.

وقال بينيت: “من دون ضغوط من الغرب، يمكن للنظام اإلسالمي S إيران أن يضع أيديه
للنظام صريحة  ويقولها  حازما  موقفا  يتخذ  أن  العالم   tوع جدا،  قريبا  نووية  قنبلة   tع
اإلسالمي S إيران: ال أسلحة نووية، ال عقوبات. فبرنامج إيران النووي لن يتوقف إال إذا تم

إيقافه” .

ً اترك تعليقا
لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكترو2. الحقول اإللزامية مشار إليها بـ *
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البريد اإللكترو2 * االسم * 

إرسال التعليق

إشترك S قائمتنا البريدية

اشتركأدخل البريد االلكترو2 *
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وصول العتبة النووية قد تبدو افضل من امتالك القنبلة نفسها …. ò كالحب قبل الزواج !!
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