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واشنطن ـ يو بي آي: أعلنت جلنة نيابية أميركية فتح 
حتقيق في اتهامات موجهة الى وكالة االستخبارات املركزية 
)سي آي إيه( بانتهاك القوانني بعدم إبالغ الكونغرس عن 

وجود برنامج الغتيال زعماء من تنظيم القاعدة.
ونقلت صحيفة »واشنطن بوست« األميركية عن رئيس 
جلنة االستخبارات النيابية سيلفستر رييس أن التحقيق 
سيبحث في شروط وسبل إبالغ جلان الكونغرس ومجلس 

النواب املختصة باملسائل وإطالعها على املستجدات بصورة 
دائمة. وكانت صحف أميركية كشفت مؤخرا وجود برنامج 
سري لالغتياالت لدى »سي آي إيه« منذ العام 2001 تلبية 
ألوامر الرئيس االميركي االسبق جورج بوش التي صدرت 
عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 اال ان مدير وكالة االستخبارات 
املركزية ليون بانيتا أنهاه ألســـباب لوجستية وقانونية 

وديبلوماسية.

فتح تحقيق في انتهاكات الـ »سي آي إيه« إلخفائها برنامج الغتيال مسؤولي »القاعدة«

كلينتون معانقة إحدى النساء العامالت في مومباي أمس        )أ.پ(

مسلمون شيعة يحملون كفناً رمزياً لإلمام موسى الكاظم في احتفال بذكرى وفاته في الكاظمية أمس           )أ.ف.پ(

شريعة مداري: رفسنجاني يساند الخارجين على القانون

رئيس »الذرية اإليرانية« الجديد: 
الثقة مطلوبة إلنهاء الخالف النووي 

طهـــران ـ وكاالت: قال الرئيـــس اجلديد لهيئة 
الطاقة الذرية اإليرانية امس إن اجلمهورية اإلسالمية 
والغـــرب بحاجة إلى بذل املزيد من اجلهد من أجل 
بناء الثقة املتبادلة إلنهاء اخلالف بشأن البرنامج 

النووي اإليراني.
 وهذا هو أول تصريح رسمي يدلي به علي أكبر 
صاحلي منذ عينـــه الرئيس محمود أحمدي جناد 
يوم اخلميس املاضي ليحل محل غالم رضا أغازاده 

كرئيس لهيئة الطاقة الذرية اإليرانية.
 وقال صاحلي لهيئة إذاعة اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية »نأمل بدال من العداءات التي حدثت على 
مدار السنوات الست املنصرمة أن يجرى بذل املزيد 
من اجلهد من أجل كسب الثقة املتبادلة حتى تغلق 
القضية املفتوحة منذ ست سنوات«. وطالب صاحلي 
الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية بإغالق ملف بالده 
النووي بقوله: »املسائل الفنية واحلقوقية املتعلقة 
مبلفنا النووي قد انتهت وان الوكالة الدولية للطاقة 
النووية أعلنت ذلك مرارا لذا ال يبقى مجال إلبقاء 

هذا امللف مفتوحا«.
 وأضاف صاحلي الذي عمل خالل األعوام املاضية 
ســـفيرا إليران لدى الوكالة الدوليـــة ان »منظمة 
الطاقة الذرية اإليرانية بنفـــس القدر الذي تدافع 
فيه عن حقوقها النووية ستكون ملتزمة بتعهداتها 

النووية«.
 ووصف القلق الذي تبديه بعض الدول الغربية 
حيال سلمية أنشطة بالده النووية بـ »املفتعل والذي 
ال يســـتند الى أي أدلة او وثائق«. وتعتقد القوى 
الغربية أن إيران تهدف إلى صنع قنابل نووية لكن 
طهران تقول إن برنامجها النووي سلمي يهدف إلى 

توليد الكهرباء.

داخليـــا، انتقد رئيس حتريـــر صحيفة كيهان 
اإليرانية حسني شـــريعة مداري الرئيس االسبق 
اكبر هاشمي رفسنجاني لقوله في خطبة اجلمعة 

امس االول ان إيران في أزمة.
 وقال شريعة مداري املقرب من املرشد األعلى 
للجمهورية اإلسالمية علي خامنئي في مقال افتتاحي 
»من املؤكد بدرجة كبيرة ان السيد رفسنجاني على 
دراية بتعريف مصطلح ازمة.. الكلمة األكثر داللة 

على وصف األوضاع احلالية هي مؤامرة«.
 وأوضح ان رفسنجاني وهو معتدل ساند حملة 
املرشـــح اخلاســـر النتخابات الرئاسة مير حسني 
موسوي لم يفعل شيئا ملنع جتمع انصار موسوي 
داخل وخارج جامعة طهران حيث تقام صالة اجلمعة 

التي تنقلها على الهواء اإلذاعة اإليرانية.
 وكتب شريعة مداري »في الوقت نفسه استغل كل 

فرصة متاحة للتشكيك في نتيجة االنتخابات«. 
وكان شـــريعة مداري دعا في وقت ســـابق من 
الشهر اجلاري الى محاكمة موسوي وإصالحي بارز 

آخر بتهم ارتكاب »جرائم بشعة«.
 وجـــاء فـــي املقـــال االفتتاحي الـــذي ذكر ان 
رفســـنجاني حث اجلميع علـــى االلتزام بالقانون 
»السيد رفســـنجاني.. لم يتجاهل فحسب ما قاله 
لكنه ايد بصراحة اخلارجني عن القانون« في إشارة 
واضحة الى انصار موسوي الذين واصلوا حتدي 

حظر املظاهرات.
هذا وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية األميركية 
روبـــرت وود في تعليقه على دعوة رفســـنجاني 
إلى رفع القيود املفروضة على وسائل اإلعالم منذ 
بداية تظاهرات املعارضة في إيران، بأنه أمر جدير 

باالهتمام.

معلنة عن عهد جديد من التعاون العسكري بين واشنطن ونيودلهي

كلينتون: أميركا لن تضغط الستئناف الحوار بين الهند وباكستان
التي استهدفتها الهجمات.

توقيع اتفاقيات

وقالت وزيــــرة اخلارجية 
أنها تأمل في رؤية  األميركية 
التوقيع على اتفاقيات مشتركة 
يتم التوصل إليها بني الواليات 
املتحــــدة والهند فــــي مجاالت 

الطاقة والزراعة والدفاع.
كما التقت خالل افطار عمل 
مع كبار قيادات رجال األعمال 
النسائية  وأعضاء اجلماعات 
الطلبة  مــــع  واجرت حــــوارا 
واالساتذة في سانت اكسافير 

كوليدج باملدينة.
وتعتزم كلينتونـ  خالل اول 
زيارة تقوم بها للهند بوصفها 
وزيرة للخارجية األميركية في 
إدارة الرئيس بــــاراك أوباما ـ 
زيارة العاصمة الهندية نيودلهي 
اليوم. ومــــن املقرر أن جتري 
محادثات مــــع رئيس الوزراء 
مامنوهان سينغ ووزير الشؤون 
اخلارجية إس إم كريشنا تتناول 
عددا من القضايا من بينها احلد 
من االنتشار النووي ومكافحة 
التغيــــرات املناخية فضال عن 

وضع األمن االقليمي غدا.
وســــتتوجه كلينتون بعد 
ذلك إلى تايلنــــد يوم الثالثاء 
للمشاركة في قمة رابطة دول 

جنوب شرقي آسيا)آسيان(.

للحكومتني.
وكانت كلينتون وصلت إلى 
مومباي أمس االول واختارت أن 
تقيم في فندق تاج محل كرمز 
للتضامن مع حرب الهند على 

االرهاب.
والتقت كلينتون ايضا لفترة 
وجيزة فريق العمل في فندقي 
تاج محل وتريدينتـ  أوبروي 
واللذين كانا من بني األهداف 

املبكر حتديــــد نتائج االلتزام 
الباكستاني.

ولكني أعتقد أنه خالل االيام 
القادمة سيكون هناك إدراك أكبر 
لتحديد ما إذا كان سيتم تقدمي 
املتهمني بالتورط في هجمات 

مومباي للمحاكمة أم ال«.
وردا على ســـؤال عما إذا 
كانت تعتقد ان إســـالم أباد 
بحاجة للعمل ضد اجلماعات 
االرهابية التي تعمل ضد الهند 
قالت كلينتون »من الواضح 
أننا نؤمن بضرورة اقتالعهم 
)اجلماعات( ويجب هزميتها 
وحلها وقد أوضحنا ذلك بجالء 

وسنواصل القيام بذلك«.
وكانت مدينـــة مومباي، 
عاصمـــة والية مهارشـــترا 
الغربية، تعرضت لهجمات من 
الطيبة  قبل جماعة العسكر 
التي تتخذ من باكستان مقرا 
إلى وسط  الذين وصلوا  لها 
املدينة عبـــر البحر يوم 26 
نوفمبـــر املاضي وقتلوا 166 
شـــخصا في مناطق حيوية 

باملدينة.
وقالت كلينتون أيضا ان 
الواليات املتحدة لن تضغط 
على الهند الســـتئناف حوار 
الســـالم مع باكســـتان الذي 
أوقفته نيودلهي عقب هجمات 
مومباي ولكنها ستترك القرار 

نيودلهيـ  د.ب.أ: دعت وزيرة 
اخلارجية األميركية هيالري 
كلينتون امــــس في مومباي ـ 
عقب حضورها مراســــم تأبني 
ضحايا الهجمات االرهابية على 
الساحلية في نوفمبر  املدينة 
املاضــــي ـ باكســــتان القتالع 
اجلماعات »االرهابية« املناوئة 

للهند.
ومــــع بدايــــة جولتها في 
الهند بزيــــارة مومباي قالت 
كلينتون إن الواليات املتحدة 
والهند تدخالن »عهدا جديدا« 
من التعاون، معربة عن أملها 
في أن يسمح االتفاق املقترح 
للشــــركات األميركيــــة ببيع 
العســــكرية املتقدمة  املعدات 

للقوات الهندية.
كما التقت كبار قيادات رجال 
األعمال في العاصمة االقتصادية 
للهنــــد لبحث األزمــــة املالية 

العاملية.

إشادة بجهود باكستان ضد اإلرهاب

وقالت كلينتون في مؤمتر 
صحافي ان واشــــنطن ملست 
»جهودا كبيــــرة والتزاما« من 
جانب باكســــتان فيما يتعلق 
مبكافحة االرهــــاب على مدار 

الشهور الستة املاضية.
وأضافت »إن هناك جهودا 
مشتركة نتطلع للقيام بها. ومن 

قراصنة قبضوا 1.8 مليون دوالر لإلفراج عن سفينة ألمانية

البحرية الروسية: 5 آالف قرصان 
موجودون قبالة سواحل الصومال

أجانب بين قتلى االعتداء

 االشتباه بتورط ماليزي في تفجيرات جاكرتا

مرشح معارض تحدث عن عمليات غش وشراء ضمائر

ناخبو موريتانيا أدلوا بأصواتهم وقائد االنقالب واثق من الفوز
الطويلة امام مكاتب االقتراع«.

ولم تقع اي حادثة خطيرة تذكر في 
البالد بحلول الظهر امس لكن مت تعزيز 
االمن في مكاتب االقتراع التي انتخب 

فيها املرشحون.
وجعل عبدالعزيز مكافحة االرهاب 
حجر زاوية في تبريره لالستيالء على 
السلطة متهما الرئيس السابق بالتراخي 

بشأن تنظيم القاعدة.
وموريتانيا حليفة للغرب في مكافحة 
القاعدة على الرغم مــــن ان التهميش 
الدولي الذي بدأ بعد انقالب اغسطس 
زاد عندما اغلقت السفارة االسرائيلية 
في مارس احتجاجا على غزو اسرائيل 

لغزة.
وقبل ساعات من بدء التصويت حدث 
إطالق نار بني الشرطة وشخصني في 
احدى ضواحي نواكشوط التي شهدت 
مقتل عامل إغاثة أميركي على يد أعضاء 
مشــــتبه فيهم من تنظيم القاعدة في 

23 يونيو.
وتردد أن أحد الشــــخصني اللذين 
يشــــتبه في تورطهما في عملية القتل 
أصيــــب بجروح. وقــــد أعتقل االثنان 
فيما بعــــد. وكان أحدهما يحمل حزاما 
ناسفا. وقد تنحى عبدالعزيز من منصبه 
كرئيس للمجلس العسكري للمنافسة 
على منصــــب الرئيس في االنتخابات 
التي كان مقررا إقامتها في البداية في 

6 يونيو.
واشــــرف على االنتخابات اكثر من 
320 مراقبا دوليا من عدة منظمات منها 
االمم املتحدة واجلامعة العربية واملنظمة 
الدولية للفرانكفونية وفرنسا واسبانيا 
وجتمع دول الساحل والصحراء واحتاد 

املغرب العربي.

اســــتحقاق اليوم )امس( الى ســــلوك 
موريتانيا طريقا جديدا من الدميوقراطية 
والوحدة والتضامن، طريقا جمهورية 
تبعدها عن الســــلطات االســــتثنائية 

والعسكرية«.
واضاف »آمل بحق ان يفوز االفضل 

واال نحتاج الى دورة ثانية«.
من جهته، طلب الرئيس االنتقالي با 
مباري الذي يتولى مهامه منذ استقالة 
رئيس السلطة العسكرية في ابريل من 
املوريتانيني »االقتراع بكثافة«، واضاف 
»انا ســــعيد برؤية طوابيــــر االنتظار 

املختصة واملراقبني«.
واضاف بعيد اقتراعه »مت شــــراء 
الضمائر، وبطاقات االنتخاب وغيرها 
من وثائق االنتخاب. اســــتهدفت قرى 
بكاملها عبــــر الضغوط املالية لدفعها 
الى التصويت ملرشح او آلخر. هذا االمر 

خطير«.
هذا واكد رئيــــس املجلس الوطني 
ومرشــــح اجلبهة الوطنية للدفاع عن 
الدميوقراطيــــة املعارضة لالنقالب ان 

تطوي البالد صفحة االنقالبات.
وقال مسعود بوخلير »آمل ان يؤدي 

نواكشوطـ  وكاالت: ادلى الناخبون 
املوريتانيون باصواتهم امس في اول 
انتخابات رئاســــية منذ االنقالب الذي 
اطاح بالرئيس ســــيدي ولد الشــــيخ 

عبداهلل في أغسطس املاضي.
ويبلــــغ عدد من يحــــق لهم اإلدالء 
بأصواتهم أكثر من مليون و200 ألف 
ناخب بينما بلغ عــــدد مراكز االقتراع 

2514 مركز تصويت.
ويرجح محللون فوز قائد االنقالب 
اجلنرال محمد ولد عبد العزيز مبواجهة 
8 مرشحني اقواهم علي ولد محمد فال 
الذي قام بانقالب في 2005 والسياسي 
املعارض املخضرم احمد ولد داده ورئيس 
اجلمعية الوطنية مسعود ولد بلخير 
املرشح عن اجلبهة الوطنية للدفاع عن 

الدميوقراطية املناهضة لالنقالب.
ومــــن املرجــــح ان تــــؤدي وعود 
عبدالعزيز بخفض اسعار املواد الغذائية 
والوقود الى جعله محببا للموريتانيني 
الذيــــن يعيــــش 40% منهم حتت خط 

الفقر.
وقال اجلنــــرال ولد عبدالعزيز في 
تصريح صحافي بعيد االدالء بصوته 
قرب القصر الرئاســــي »انا واثق اننا 
سننجح من الدورة االولى. وسيكون فوزا 
ملوريتانيا برمتها والشعب املوريتاني. 
سيكون فوزا للتغيير من اجل موريتانيا 

مزدهرة، تستحق استقاللها«.
كما ادلــــى العقيد ولــــد محمد فال 
الرئيس الســــابق للمجلس العسكري 
احلاكم )2005 ـ 2007( واملرشــــح الى 
االنتخابــــات الرئاســــية بصوته وقال 
النطاق  »جتري عمليات غش واسعة 
في الداخل وفي نواكشوط. نحن نطلع 
على املسألة وان تأكدت سنعلم السلطات 

جاكرتاـ  وكاالت: أعرب مسؤول أمني اندونيسي في مجال مكافحة 
اإلرهاب امس عن اعتقاده بأن يكون املتشدد املاليزي الهارب نور الدين 
محمد توب متورطا في عمليات التفجير التي وقعت امس األول في 

فندقي ماريوت وريتز كارليتون بالعاصمة االندونيسية جاكرتا.
ونقلت وكالة األنباء الوطنية اإلندونيســـية )انتارا( عن انسياد 
مباي رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب في وزارة الداخلية قوله »بالنظر 
الى طريقة تنفيذ الهجمات التي متت يوم اجلمعة فانه من الواضح 

أنها مرتبطة بنور الدين محمد توب«.
وقال إنه على الرغم من أن السنوات األربع املاضية لم حتدث أي 
أعمال إرهابية في اندونيســـيا إال أن نور الدين محمد توب وخالياه 
واصلوا تدعيم أنفســـهم رغم جناح الـــوكاالت األمنية في تعقبهم 

واعتقال كبار أعوان نور الدين.
وأضاف أن تفجيرات اجلمعـــة أثبتت أنهم اليزالون أقوياء وأن 
اعتقال نـــور الدين محمد توب يجب أن يحظـــي باألولوية حاليا« 
فمادام أنه طليقا فإن جميع اإلجراءات ملنع وقوع الهجمات ستكون 

بال طائل«.
 بدوره قال رئيس امن فنادق ماريوت آالن اورلوب لشبكة »سي.

ان.ان« االخبارية األميركية ان الشروط األمنية في الفندقني الفخمني 
في جاكرتا اللذين تعرضا العتداءين كانت »صارمة«، وتتضمن تدابير 

شبيهة بتلك املطبقة في املطارات.
هذا وأعلنت وزارة الصحة االندونيســـية ان أربعة أجانب على 

األقل قتلوا خالل االعتداء.
 وأوضح مركز األزمة في الوزارة ان استراليني اثنني ونيوزيلندي 
وسنغافوري هم بني القتلى التسعة في مطاعم فندقي ماريوت وريتز 
كارلتون.  وبني اجلرحى اخلمســـني في االعتداءين هناك 18 أجنبيا 

بينهم باخلصوص استراليون وهولنديون.

ضباط ينضمون لدعوى قضائية
تشكك في أن يكون أوباما 

أميركي المولد
واشـــنطنـ  أحمـــد عبداهلل: اضـــاف جنرال 
وكولونيل اميركيان متقاعدان اسميهما الى قائمة 
املدعني في دعوى رفعها ميجور يطالب فيها برفض 
اخلدمة في القوات املسلحة العتقاده ان الرئيس 
االميركي باراك اوباما ال يحق له ان يكون قائدا 

اعلى للقوات املسلحة في الواليات املتحدة.
وكان امليجور ستيفن كوك قد طلب من قيادة 
القوات املسلحة االميركية اعتباره منشقا السباب 
سياسية مبا يضمن عدم محاكمته عسكريا وذلك 
بعد ان وصله تكليف باالســـتعداد للتوجه الى 
افغانستان وبدعوى ان اوباما لم يولد فوق ارض 
اميركية وانه ليس اميركي االصل ومن ثم ال يحق 
له ان يصبح رئيســـا او قائدا أعلى. وقد الغت 
القوات املسلحة االميركية تكليف كوك بالتوجه 
الى افغانستان قبيل رفعه الدعوى القضائية مما 

جعله ينظر في سحبها.
بيد ان امليجور تلقـــى دعما مفاجئا بتوقيع 
اجلنرال املتقاعد كارول دين تشايلدرز والكولونيل 
املتقاعد ديڤيد ايرل جريف على الدعوى كمتضامنني 
في طلب اقرار ان رئاســـة اوباما ومن ثم قيادته 
للقوات املسلحة ليست شرعية النه ليس »اميركيا 
طبيعيا« اي النه لم يولد في الواليات املتحدة.

وكانت قضية محل ميالد اوباما قد اثارت بعض 
اجلدل خالل احلملة االنتخابية ما اضطر مساعديه 
الى وضع صورة ضوئية لشهادة ميالده الصادرة 
عن سلطات هاواي على موقعه االلكتروني. وقد 
هدأت احلملة بعد ان رفض املرشح اجلمهوري 

آنذاك جون ماكني دعم تلك املزاعم.
ونقلت صحف محلية فـــي واليات جنوبية 
تصريحات نسبت الى ضباط عاملني ومن قوات 
االحتياط لم تنشـــر اســـماؤهم قالوا فيها انهم 
سيلتحقون بالدعوى مما يهدد بتحولها الى نقطة 
اســـتقطاب جلماعات معارضة الوباما السباب 

عنصرية او سياسية.

لمحاكمة  يدعـون  الشـباب  حركـة 
عنصري االستخبارات الفرنسية وفق الشريعة

عواصمـ  وكاالت: كشف مسؤول روسي في حديث اذاعي عن وجود 
نحو 5 آالف قرصان قبالة سواحل الصومال.

ونقلت وكالة أنباء »نوفوســــتي« عــــن نائب رئيس هيئة األركان 
العامة لألسطول البحري الروسي اوليغ بورتسيف قوله في مقابلة 
إذاعية امــــس إن القراصنة يتصرفون بعدوانية كبيرة مشــــيرا إلى 
وقوع حوادث خطف سفن أمام أعني الزوارق احلربية التي كانت تقوم 
بحراستها. وأضاف أن القرصنة قبالة الشواطئ الصومالية حتولت 

إلى نوع من أنواع اجلرمية املنظمة.
في غضون ذلك قال مسؤولون ومصادر للقراصنة امس ان القراصنة 
الصوماليني اطلقوا النار في الهواء ابتهاجا بحصولهم على فدية قدرها 
1.8 مليون دوالر مقابل اطالق سراح سفينة مملوكة ألملانيا وطاقمها 
املكون من عشــــرة افراد. وقال احد القراصنة ويدعى احمد لرويترز 
من مخبأ في بلدة إيل على الساحل الصومالي لقد حصلنا على فدية 

قدرها 1.8 مليون دوالر وافرجنا عن السفينة االملانية.
وخطف ثمانية قراصنة سفينة الشحن فيكتوريا التي ترفع علم 
انتيجوا وباربودا في خليج عــــدن في اخلامس من مايو بينما كانت 

في طريقها الى ميناء جدة السعودي.
واكد مســــؤول بوزارة اخلارجية االملانية وجماعة بحرية اقليمية 
االفراج عن الســــفينة فيكتوريا. وقال مفــــاوض للقراصنة ان زورق 
سحب احضر الفدية للقراصنة. وذكر سكان ان القراصنة اطلقوا النار 
في الهواء لالحتفال بتسلم االموال. واضاف املفاوض الذي طلب عدم 
نشــــر اسمه اكثر من 40 قرصانا حولي هنا ينتظرون احلصول على 
نصيبهم. من جهة اخرى، اعلن مسؤول في حركة الشباب املجاهدين 
الصومالية لفرانس برس ان عنصري االستخبارات الفرنسيني اللذين 
حتتجزهما »ســــيحاكمان قريبا وفق الشريعة«. وقال املسؤول الذي 
طلب عدم الكشف عن اسمه ان »الرجلني اللذين نحتجزهما كانا يقدمان 
املساعدة حلكومة الكفر وجواسيسها، وبالتالي سيحاكمون قريبا ويتم 
انزال العقاب بهم وفق احكام الشريعة. سيحالون الى احملكمة بتهمة 
التجسس ودخول الصومال ملساعدة اعداء اهلل«. واختطف متمردون 
اسالميون عنصري االستخبارات الثالثاء من فندقهما في مقديشو. 

»بتوافد 5 ماليين« زائر على الكاظمية 

إحياء ذكرى وفاة اإلمام الكاظم وصل إلى ذروته وسط تأهب أمني
بغداد ـ أ.ف.پ: احيا مئات اآلالف من الشـــيعة، 
وغالبيتهم العظمى من العراقيني، ذكرى وفاة االمام 
موسى الكاظم امس في بغداد وسط اجراءات امنية 
مشددة حتسبا العمال عنف قد تستهدف جتمعات 

احملتفلني.
وقال امني عام الروضة الكاظمية فاضل االنباري 
لوكالة »فرانس برس« »نستقبل الزوار لليوم الرابع 
على التوالي واعدادهم حوالي خمســـة ماليني، من 
العـــرب واالجانب«، ولم يكن ممكنا التأكد من هذه 

االرقام من مصادر مستقلة.
واكد ان »مئات اآلالف امضوا ليلتهم داخل املرقد 
وفي جنباته الحياء الذكرى الذي يبلغ ذروته السبت 
)امس(« موضحا ان »الزيـــارة منوذجية من جهة 

االجراءات االمنية واالنضباط واخلدمات«.
واضاف االنباري ردا على ســـؤال حول اعمال 
العنف التي تستهدف الزوار ان »اصرار العراقيني 
يدفع االرهابيني الى شن هجمات، ان حتدي االرهابيني 
هو خير دليل على وحدة العراقيني وصمودهم امام 

التكفير واالرهاب«.
بدوره قال مصدر امني فـــي الكاظمية )15 كلم 
شـــمال بغداد( ان »االجراءات االمنية التي اعدتها 

وزارة الداخلية منعت اعمال العنف«.
واضاف رافضا الكشف عن اسمه »ان احلوادث 
االمنية تقع بشكل شبه يومي مع الذكرى او دونها 

وغصت الشوارع احمليطة باملرقد بالرجال والنساء 
واالطفال الذين يحملون رايات اســـالمية خضراء 
وسوداء. ومير الزوار في شوارع بغداد الرئيسية 
حيث انتشرت سرادقات تقدم لهم الطعام واملاء اثر 

لكن لم يقع اي حادث داخل حرم املرقد او بقربه«.
وانتشرت على طوال الطريق املؤدي الى املرقد 
مئات السرادقات التي تقدم الطعام واملاء للزائرين 
القادمني سيرا من احملافظات اجلنوبية خصوصا.

وصولهم من وسط وجنوب البالد.
واتخذت قوات االمـــن العراقية اجراءات امنية 
مشددة حلماية الزوار متثلت في منع سير الدراجات 
النارية وعربات البضائع ونشر الشرطة واجليش 
في الطرق التي ســـلكها الزوار خالل ســـيرهم في 

اجتاه املرقد.
كما اغلقت الســـلطات شوارع وجســـورًا امام 

الدراجات والعربات لضمان امن الزوار.
 وتعرض الزوار لسلســـلة هجمات في اليومني 
املاضيني بعبوات ناســـفة اسفرت عن مقتل ثالثة 
اشـــخاص بينهم رجل وزوجته واصابة 38 آخرين 

بينهم نساء بجروح.
ويعتقد الشـــيعة بان االمام الكاظم وأحد ألقابه 
املؤثرة »كاظم الغيظ« هو صاحب كرامات ويوجهون 
طلباتهم اليه بصفتـــه »ابواحلوائج« كما يطلقون 

عليه لقب »قتيل الظلمات«.
واالمام الكاظم جنل االمام جعفر بن محمد ولقبه 
الصادق، وهو سابع االئمة املعصومني لدى الشيعة 
االثنى عشرية. وقد ولد في منطقة تعرف باالبواء 
بني مكة واملدينة وتوفي في ســـجن الســـندي ابن 

شائك حيث كان يعتقل في بغداد.
وتتهم االدبيات الشيعية اخلليفة العباسي هارون 
الرشـــيد بقتل االمام عبر دس الســـم له بينما كان 

في السجن.


