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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports گزارشھا

  

  حميد محوی : ازگزارش 

 ٢٠١٣ جوالی ٠٣

  » مول کامفورت«نتنری اکشتی ک
  در اقيانوس ھند غرق شد

  ؟!مريکائی به مقصد نخواھند رسيداسالح ھای 
  

  

گزارش داد که کشتی »  روسيه- پورت نيوز «، به نقل از سايت ٢٠١٣ جون ٢٠روزنامۀ تلويزيونی سوريه روز 

يانوس ھند در سواحل يمن از وسط شکاف برداشته و سپس  در آبھای اق٢٠١٣جون  ١٧روز » مول کامفورت«نتنری اک

  .به دو نيمه شده است

  

ع روسيه، اعالم کرد که اين کشتی باربری از سنگاپور بار گرفته و به مقصد بندر عقبه  سوری به نقل از منابۀروزنام

مريکائی از ا کنتنر حمل می کرده که حاوی سالح ھا و مھمات ۴۵٠٠اين کشتی حدود . در اردن در حرکت بوده است
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مريکا در اردن تحويل داده می شد و ااين سالح ھا می بايستی به نظاميان . مريکا در سنگاپور بوده استاذخيرۀ نظامی 

  . به تروريست ھا در سوريه منتقل می گرديدمتعاقباً 

 در ھيچ يک سايت ھائی که نگارنده برای کسب خبر مراجعه کرده است، از محتوای الزم به يادآوری است که تحقيقاً 

ورد مقصد کشتی نيز ابھاماتی وجود و به ھمين گونه در م. جز روزنامۀ سوريهه بار اين کشتی چيزی گفته نشده است، ب

  . عربستان سعودی قيد کرده انددارد، و مقصد را بعضاً 

 متر بوده ٣١۶طول اين کشتی .  به آب انداخته شده است٢٠٠٨اين کشتی باربری ساخت ميتسوبيشی ژاپن بوده و سال 

  .است

 جلوی کشتی توسط کشتی ھای يدک  با قايق ھای نجات کشتی را ترک می کنند و بخشهھمان روز اّول حادثه، خدم

  . متری اقيانوس ھند غرق شد۴٠٠٠ به اعماق جون ٢٧کش، نجات می يابد ولی بخش پشت کشتی روز 

  

  

   خندهنیبھترين عکس برای روز جھا

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ جوالی ٣

 


