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 القدس ـ د.ب.أ: حذر قاضي قضاة فلسطني، تيسير التميمي، 
امس من تصاعد االنهيارات في ساحات املسجد األقصى مبدينة 

القدس مبا يعرضه خلطر االنهيار الكامل.
  وقال التميمي، في بيان، «آخر هذه االنهيارات كان انهيار إحدى 
األشـــجار املعمرة في ساحات املسجد األقصى اليوم قرب سبيل 

قايتباي نتيجة احلفريات اإلسرائيلية املتواصلة».
  وأضاف أن «االنهيارات املتتالية في ساحات املسجد األقصى 

ومحيطه تؤكد تعرضه ألكبر مؤامرة تهدد بنيانه وهويته لتقويضه 
وإقامة الهيكل اليهودي املزعوم على أنقاضه».

  وأوضح أن السلطات اإلسرائيلية خططت لذلك منذ احتاللها 
املدينة املقدسة عام ١٩٦٧، متهما إسرائيل بالسعي إلى السيطرة 
الكاملة على املسجد األقصى متهيدا لهدمه. وأضاف أن «اإلرهاب 
الذي متارســـه ســـلطات االحتالل بحق مدينـــة القدس املباركة 

ومقدساتها بلغ حدا ال ميكن السكوت أو التغاضي عنه». 

 قاضي قضاة فلسطين يحذّر من تصاعد االنهيارات في ساحات المسجد األقصى 

 غيتس لدى لقائه امس قادة وجنودا اميركيني في العراق                  (أ.پ)

 وزير الدفاع األميركي التقى قادة عسكريين عراقيين وأميركيين 

 حل الخالف بين العرب واألكراد وتسليح الجيش 
  تصدرا محادثات غيتس مع المسؤولين في العراق 

 بغداد ـ وكاالت: أجرى وزير 
الدفاع األميركي روبرت غيتس 
فور وصوله الى قاعدة الطليل 
مبدينة الناصرية بجنوب العراق 
امس لقاءات مع قادة عسكريني 
عراقيـــني وأميركيـــني بينهـــم 
العاشـــرة للجيش  الفرقة  قائد 

العراقي.
  وبحث غيتس مع املسؤولني 
األمنيني الواقع االمني في العراق 
القوات االميركية  بعد ســـحب 
من املدن العراقية نهاية شـــهر 
يونيـــو املاضي تنفيـــذا لبنود 
االتفاقية االمنية املبرمة بني بغداد 

وواشنطن نهاية العام ٢٠٠٨.
  وكان غيتس وصل في وقت 
سابق امس الى العراق في زيارة 
مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا في 
إطار جولة شرق أوسطية شملت 

االردن واسرائيل.
  وتتضمـــن زيارة غيتس في 
بغداد لقاءات مع رئيس الوزراء 
العراقي نوري املالكي ووزيري 
الدفـــاع عبدالقـــادر العبيـــدي 
والداخلية جواد البوالني ليتوجه 
بعدهـــا الـــى اقليم كردســـتان 
العراق للقاء القادة االكراد وفي 
مقدمتهم الرئيس العراقي جالل 
طالباني ورئيس االقليم مسعود 

البرزاني.
  ووفقا ملراقبني تكتسب زيارة 
غيتس للعــــراق أهمية خاصة 
كونهــــا تتناول شــــأنني: االول 
عسكري يتعلق باعادة صياغة 
االوضاع العسكرية على االرض 
ملا بعد فترة انســــحاب القوات 
االميركية من املدن العراقية فضال 
القضايا املتصلة بتسليح  عن 
اجليــــش العراقي واقامة نظام 
إنذار مبكر للدفاع عن احلدود 
العراقية ومنع أي خروقات امنية 

من خاللها.
  أمـــا اجلانب اآلخـــر للزيارة 
بحســـب املراقبني فهو سياسي 

للقوات األميركية من العراق.

  تزويد العراق بطائرات مقاتلة 

  وجزء من هـــذا هو مليارات 
الدوالرات التـــي من املتوقع ان 
العراق على االســـلحة.  ينفقها 
وأبلغ الفريق أنـــور أحمد قائد 
القوات اجلوية العراقية رويترز 
في مارس بأن بغـــداد تريد ان 
البداية ١٨ طائرة  تشـــتري في 
اف ١٦ هذا العام بهدف احلصول 
على ٩٦ طائرة بحلول عام ٢٠٢٠ 
ايران  الى مخاوف من  مشـــيرا 

وسورية.
  وقال املسؤول األميركي «قلنا 
اننا نعتقـــد انها فكرة جيدة ان 
يحصلوا علـــى مقاتلة متعددة 
املهام تكون من انتاجنا. نعتقد 
ايضا انه من مصلحة العراق ان 
يشتري سالحه من أقل قدر ممكن 
من املورديـــن النك تتحدث هنا 
عن عمليات نقل وامداد وصيانة 
والتشغيل املتناسق مع االسلحة 

االخرى».
الكونغرس األميركي    وأبلغ 
بالفعل بصفقات سالح محتملة 
مع العراق قيمتها تقدر بتسعة 
مليـــارات دوالر منها دبابات ام١ 
ايه١ التي تنتجها شركة جنرال 
دايناميكس وطائرات هيليكوبتر 
حربية اما من بوينغ او تكسترون 
باالضافـــة الى طائرات شـــحن 
طراز ســـي-١٣٠ جيه من انتاج 

لوكهيد.
  وكانـــت فرنســـا والصـــني 
وروســـيا من الدول التي باعت 
اسلحة للعراق في املاضي. وصرح 
املســـؤول األميركي بـــأن وزير 
الدفاع العراقي أبلغ مســـؤولي 
الدفاع األميركيني خالل اجتماع 
عقد االسبوع املاضي مبقر وزارة 
الدفاع األميركية (البنتاغون) ان 
العراق حتدث مع «اناس آخرين» 

بشأن املقاتالت املتعددة املهام. 

ويتعلق بإعادة ترتيب الوضع 
العراقي الداخلي من خالل حتقيق 
املصاحلة الوطنية وايجاد حلول 
للقضايا العالقة بني حكومة بغداد 
وحكومة اقليم كردستان العراق 
خاصة ما يتعلق باملناطق املتنازع 
البشمركة  عليها ووجود قوات 
الكردية في أجزاء من هذه املناطق 
خاصة في محافظتـــي نينوى 

وديالى.

  وسيط نزيه

  وفي الســـياق ذاتـــه صرح 
مسؤول رفيع في وزارة الدفاع 
االميركية بأن غيتس سيحاول 
رأب الصدع بني االغلبية العربية 
واالقلية الكردية التي يخشـــى 
كثيرون ان يقوض الشقاق بينهما 
املكاسب االمنية التي حتققت حتى 

اآلن.
  ويصر االكراد على مواصلة 

مطالبتهم مبناطق مثل كركوك 
املنتجة للنفط في اطار حرصهم 
على سيطرة اكبر على احتياطيات 

النفط والغاز.
  وتسعى الواليات املتحدة ملنع 
اي اشتباكات قد تعود بالنفع على 
مقاتلني من السنة يسعون الى 
تصوير انفسهم على انهم حصن 

للعراق من التعديات الكردية.
  ومن املقرر ان يجري وزير 
الدفاع األميركي محادثات مع 
مسعود برزاني رئيس منطقة 
كردستان التي وقعت اتفاقات 
نفطيـــة مع شـــركات أجنبية 
يقـــول وزير النفـــط العراقي 
انها غير  حسني الشهرستاني 

شرعية.
  وقال مســـؤول وزارة الدفاع 
األميركية الذي طلب عدم نشر 
اســـمه »نحن اآلن فـــي موقف 
ميكننا من القيام بدور الوسيط 

النزيه».
  وصرح بأن القوات األميركية 
في شـــمال العراق تقوم بدوره 
«لبناء الثقـــة» في نزاعات ذات 
صلة بقوات أمن كردية متمركزة 

خارج كردستان.
العربي-   وأضاف: «البعـــد 
الكردي هو على االرجح االكثر 
احلاحا فـــي الوقت الراهن فيما 
يتعلق بالقضايا التي حتتاج الى 
التعامل معها لتعزيز مكاسبنا 

االمنية».
  ويأمــــل غيتــــس ان يبني 
محادثاته على ما حتقق خالل 
احملادثات التي جرت االسبوع 
املاضي بــــني املالكي والرئيس 
أوباما في  بــــاراك  األميركــــي 
واشنطن في اطار السعي الى 
ما وصفتــــه الدولتان بروابط 
ثنائيــــة «اكثــــر طبيعية» مع 
التدريجي  تواصل االنسحاب 

 وليد املعلم 

املسارات لكي يقدم املجتمع 
الدولـــي ضمانـــات إلجناز 
اتفاقيات السالم. وسئل: ورد 
في تقارير إعالمية أن املرحلة 

 المعلم لـ «االنباء»: ال ضرورة لعقد مؤتمر للسالم  
قبل التأكد من التزام إسرائيل بمرجعية مدريد 

 ميتشل تحدث عن إحراز «تقدم جيد»
  إلحياء عملية السالم عقب لقائه نتنياهو 

 تل ابيبـ  أ.ف.پ: التقى املبعوث االميركي 
للشرق االوسط جورج ميتشل امس برئيس 
الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو في اطار 
اجلهود االميركيــــة لدفع جميع االطراف في 
الشرق االوسط التخاذ خطوات ملموسة من 

اجل التوصل الى سالم شامل في املنطقة.
  وقال ميتشل انه احرز «تقدما جيدا» خالل 
محادثاته التي اســــتمرت ثالث ســــاعات مع 
نتنياهو والتي كان من املقرر ان تتركز على 
مسألة االستيطان االسرائيلي املثيرة للخالف. 
وصرح للصحافيني قائال «نتطلع الى مواصلة 
مناقشاتنا للتوصل الى نقطة نستطيع منها 
ان نتقدم جميعا الى االمام للتوصل الى اتفاق 
شامل». وطالبت واشنطن اسرائيل مرارا بوقف 
جميع النشــــاطات االستيطانية في االراضي 
الفلســــطينية احملتلة واثار رفض نتنياهو 
لتلك املطالبات توترات بني البلدين احلليفني 

الى اعلى مستوى منذ سنوات.
  وصرح نتنياهو بــــان اجلانبني يحققان 
تقدما «باجتــــاه التوصل الى تفاهم ميكنهما 
من مواصلة واســــتكمال عملية السالم بيننا 
(اسرائيل) وبني جيراننا الفلسطينيني وبلدان 

املنطقة بأكملها».
  وخالل االيام القليلة املاضية قال االعالم 
االسرائيلي ان اجلانبني يقتربان من التوصل 
الى تســــوية توافق مبوجبها اسرائيل على 
جتميد مؤقت للنشاطات االستيطانية، ولكن 

مع مواصلة مشاريع البناء اجلارية حاليا.
  واتى لقاء االمس في اطار جولة ميتشــــل 
في املنطقة اجرى خاللها محادثات في سورية 

ومصر واالراضي الفلسطينية.
  واكد ميتشل خالل جولته ان على اسرائيل 
والفلسطينيني والدول العربية اتخاذ خطوات 
قد تكون صعبة ومثيرة للجدل باجتاه التوصل 
الى اتفاق سالم شامل. وقال عقب محادثاته 
مع نتنياهو ان «رؤيــــة الرئيس (االميركي 
باراك) اوباما هي التوصل الى ســــالم شامل 
في الشرق االوسط يشمل السالم بني اسرائيل 
والفلسطينيني وبني سورية واسرائيل وبني 
اسرائيل ولبنان». واضاف ميتشل، الذي لعب 
دورا رئيسيا في التوسط في اتفاق السالم في 
ايرلندا الشمالية عام ١٩٩٨، انه يجب ان يتم في 
اطار هذا االتفاق «تطبيع كامل للعالقات بني 

اسرائيل وجميع جيرانها في املنطقة». 

 دمشق ـ هدى العبود
  قـــال وزيـــر اخلارجية 
املعلم ردا  الســـوري وليد 
على سؤال لـ «االنباء» بشان 
موقف بالده ازاء التحركات 
املختلفة لعقد مؤمتر دولي 
للسالم اكان في موسكو أو في 
باريس: نحن ال نرى في هذه 
املرحلة ضرورة لعقد مؤمتر 
دولي للسالم قبل التأكد من 
التزام إســـرائيل مبرجعية 
مدريد ومبدأ األرض مقابل 
السالم كذلك البد من الوقوف 
على نية إسرائيل لتحقيق 
السالم ومعرفة هدف املؤمتر. 
واضاف املعلم: نعتقد أن مثل 
هذا املؤمتر ضروري عندما 
تتقدم احملادثـــات على كل 

األولى لتحقيق السالم بني 
سورية وإسرائيل تتضمن 
إقامـــة محميـــات طبيعية 
في اجلـــوالن يتواجد فيها 
اسرائيليون وسوريون، ماذا 
عن مضمون هذه اخلطة وما 

املوقف السوري؟
  فأجاب: املوقف السوري 
واضح ومعلـــن منذ عقود 
وهو االنســـحاب التام من 
اجلوالن حتـــى خط الرابع 
من يونيـــو ١٩٦٧، وعندما 
التقيت فريدريك هوف لم 
يطرح أمامـــي أي خطة أو 
اقتراح يتعلق مبا يســـمى 
محميات طبيعية، وعندما 
سألته عما نشرته الصحافة 

بهذا الصدد نفى ذلك. 

 مجلس النواب األميركي
  ثبت هاواي مسقطًا لرأس أوباما

 مصر: الوضع بين فتح وحماس
  ال يدعو إال لألسف

  
  القاهرة ـ كونا: أسفت وزارة اخلارجية املصرية امس للوضع 
احلالي بني حركتي فتح وحماس بالقول انه «ال يدعو اال لألسف» 
ودعت الفلســـطينيني الى «اتخاذ اخلطـــوات الصحيحة من اجل 

ممارسة املصلحة الفلسطينية السليمة».
  جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة اخلارجية املصرية 
السفير حســـام زكي ردا على سؤال حول تهديدات حركة حماس 

مبنع كوادر حركة فتح من املشاركة في املؤمتر العام للحركة.
   وقال زكي «ان املشاركة احلزبية في املؤمترات يجب أن تكون أمرا 
مسلما به ومفتوحا في اطار التعددية السياسية الفلسطينية وهي 
تعددية يحترمها اجلميع ولها تقاليدها حتى وان كان الكل يعمل 

حتت اطار من الضغط الذي يقوم به االحتالل االسرائيلي».
  واضاف «ان املأمول هو ان يتنبه العقالء الى خطورة هذا الوضع 
وأن يســـارعوا الى تدارك هذه األخطاء ألن عدم السماح بسفر او 
حرية تنقل أي وفود فلسطينية داخل األراضي احملتلة امر ال ميكن 
أن يقبله أحد». وأشار في هذا االطار الى أن مثل هذا االمر «يسيء 
الى الفلسطينيني ويجعل من ممارساتهم تكرارا ملمارسات احتاللية 

وهو أمر يجب أن يتفادونه».
  وعما اذا كانـــت مصر قد أجرت اتصاالت مـــع اجلانبني لتدارك 
املوقف احلالي أوضح زكي ان بالده قامت وتقوم باتصاالت وتأمل أن 
تستطيع اقناع الفلسطينيني بخطورة هذه اخلطوات واتخاذ اخلطوات 
الصحيحة من أجل ممارسة املصلحة الفلسطينية السليمة. وكانت 
مصر قد استضافت عدة جوالت من احلوار الوطني بني احلركتني. 

ـ يو.بي.  واشنطن 
آي: صـــوت مجلـــس 
النواب األميركي على 
قرار ثبت فيه هاواي 
كمسقط رأس للرئيس 
بـــاراك أوبامـــا بعـــد 
شيوع موجة تشكيك 
بجنســـيته األميركية 
وبأهليته ليكون رئيسا 

للبالد.
مجلس    وصـــوت 
النـــواب بغالبية ٣٧٨ 
صوتا ٢٢٠ منها لنواب 
دميوقراطيـــني و١٥٨ 
جلمهوريـــني لصالح 
مشـــروع القرار الذي 

رفعـــه النائب نيل أبيركرومبي من هاواي لتثبيت مســـقط رأس 
الرئيس فيما امتنع أكثر من ٥٠ نائبا عن التصويت.

  ويأتي قرار أبركرومبي غير امللزم ملواجهة موجة املشككني بأن 
يكون أوباما مواطنا أميركيا مؤهال لقيادة البالد بعد ظهور نسخ 
من شهادة والدة له صادرة من كينيا. وظهر التشكيك في جنسية 
أوباما األميركية خالل حملة االنتخابات الرئاسية ورد عليه فريق 
املرشح آنذاك بإبراز شهادة والدة له تظهر أنه مولود في هاواي. 

 باراك  أوباما 

 اإلفراج عن ١٤٠ من المحتجين ورفض منح موسوي وكروبي تصريحًا إلحياء ذكرى القتلى

 خامنئي أمر بإغالق معسكر الفتقاره لشروط حماية حقوق المحتجزين 
 الحرس الثوري يهدد إسرائيل برّد مدمر إذا ما هاجمت بالده..  وتل أبيب تؤكد أن الخيار العسكري ليس المفضل لديها

 مع ارتفاع حصيلة القتلى

  استطالع: غالبية البريطانيين ال يرون إمكانية للنصر بأفغانستان 
 مقتل ٤ جنود في كمين

  نصبه مسلحون جنوب اليمن 
 صنعاء ـ يو بـــي آي: قتل ٤ 
جنود مينيني امس وأصيب خامس 
في كمني نصب لهم مبحافظة أبني 

جنوب البالد.
  ونسبت وزارة الدفاع اليمنية 
عبـــر موقعهـــا االلكتروني إلى 
مصدر أمني لم تذكر اسمه قوله 
«استشهد ٤ جنود وأصيب خامس 
بكمني نصبته عناصر تخريبية 

لهم في أبني».
  ولم يعط املصدر األمني املزيد 
من التفاصيل بشأن احلادث غير 
أن مصـــدرا مينيا مطلعا قال ان 
عناصـــر «تخريبية» مســـلحة 
النظـــام والقانون  خارجة عن 
أطلقت النار علـــى عناصر من 
شرطة النجدة املرابطني في مثلث 

العني ما أدى إلى مقتل ٤ جنود 
وإصابة آخر.

  ويأتي هذا احلادث بعد أسبوع 
من مواجهـــات دامية بني رجال 
الشـــرطة ومحتجني يطالبون 
بانفصال جنوب اليمن عن شماله 
أدت إلى مقتل ٢٠ شخصا وجرح 

العشرات واعتقال املئات.
  وكانت محافظة أبني بجنوب 
اليمن شـــهدت األسبوع املاضي 
مواجهات مسلحة بني محتجني 
يقودهـــم طـــارق الفضلي أحد 
املنشقني عن النظام اليمني وأحد 
كبار قادة تنظيم القاعدة في اليمن 
وقوات حكومية أدت الى مقتل ٢٠ 
شخصا وجرح العشرات واعتقال 

املئات. 

 لنـــدن ـ كابـــول ـ وكاالت: مـــع ارتفاع 
حصيلة قتلى القـــوات البريطانية املقاتلة 
في افغانستان يعارض غالبية البريطانيني 
احلرب ويريدون ســـحب قوات بالدهم من 

هناك على محمل السرعة.
  وأظهر اســـتطالع جديد للـــرأي أجرته 
مؤسسة «كومريس» لصحيفة «اإلندبندنت» 
أن موقـــف البريطانيني ينقلب وعلى نحو 
متســـارع ضد احلرب في أفغانستان وأن 
شريحة واسعة منهم تعتقد أن هذه احلرب ال 
ميكن كسبها وتؤيد سحب القوات البريطانية 

من هناك فورا.
  وبني االستطالع أن ٥٢٪ من أصل ١٠٠٨ 
مســـتطلعني يحق لهم االنتخـــاب يريدون 
ســـحب القوات البريطانية من أفغانستان 
فورا باملقارنة مع ٤٣٪ يدعمون بقاءها هناك 
مشيرا إلى أن النســـاء كن األكثر اعتراضا 

على العمل العســـكري في أفغانستان من 
بني املشاركني.

  ويعتقد الناخبون البريطانيون املشاركون 
في االستطالع ومبعدل ٢ مقابل ١ أن حركة 
طالبان ال ميكن دحرها عســـكريا كما يرى 
٥٨٪ منهم أن احلرب في أفغانستان ال ميكن 

كسبها.
  واتفق ٧٥٪ من املستطلعني على أن قوات 
بالدهم في أفغانستان البالغ عددها نحو ٩١٠٠ 
جندي معظمهم في إقليم هلمند تفتقد املعدات 
املطلوبة لتنفيذ واجباتها بأمان كما عارض 
٦٠٪ منهم ارسال تعزيزات عسكرية إلى هناك 

باملقارنة مع ٣٥٪ دعموا هذا التوجه. 
  واســـتمرت حصيلـــة قتلـــى اجلنـــود 
البريطانيـــني فـــي االرتفاع حيـــث أعلنت 
وزارة الدفاع البريطانية امس عن مصرع 
جنديني جراء انفجارين منفصلني في جنوب 

أفغانستان.
  وقالت الـــوزارة إن احلادثني وقعا امس 
االول بعد فترة وجيزة من االعالن عن انتهاء 
عملية «مخلب النمر» ضـــد مقاتلي حركة 

طالبان.
  وبذلك يكون سقط ٢٢ جنديا بريطانيا 
في أفغانســـتان خالل شهر يوليو اجلاري 

و٣٨ جنديا منذ مايو املاضي.
  من جهة اخـــرى اعلنت وزارة الداخلية 
االفغانية ان ٨ من حراس االمن االفغان قتلوا 
واصيب ٤ آخرون عندما انفجرت قنبلة في 
آليتني تابعتني لشركة امنية خاصة في والية 

هلمند اجلنوبية املضطربة.
   وجاء التفجير الذي مت عن بعد في منطقة 
غيرشيك مع تصاعد الهجمات املسلحة قبل 
الرئاسية واحمللية  اسابيع من االنتخابات 

في افغانستان. 

 طهرانـ  وكاالت: أمر املرشد 
األعلى للجمهورية االسالمية 
في ايران علي خامنئي باغالق 
معســـكر احتجـــاز كهريـــزك 
املعتقد أن ناشطني اصالحيني 
محتجزون بـــه. ونقلت وكالة 
مهر شبه الرسمية لألنباء عن 
عضـــو البرملان اإليراني كاظم 
جاللي قوله إنه صدرت تعليمات 
باغالق معسكر االحتجاز ألنه 
يفتقر للمعايير اخلاصة باحلفاظ 

على «حقوق احملتجزين».
   وكانـــت بعـــض املواقـــع 
اإلصالحية على االنترنت ذكرت 
الذين  أن بعض احملتجزيـــن 
شاركوا في احتجاجات في أعقاب 
انتخابات الرئاسة اإليرانية التي 
جرت في ١٢ يونيو موجودون 
في معسكر احتجاز كهريزك، 
وقـــال جاللي املتحدث باســـم 
جلنة برملانية خاصة للتحقيق 
في االحتجازات بعد انتخابات 
الرئاسة املتنازع عليها «كهريزك 

هو معسكر االحتجاز الذي أمر 
الزعيم األعلى باغالقه ألنه يفتقر 
لألوضاع الالزمة للحفاظ على 
حقوق احملتجزيـــن». ويقول 
مسؤولون قضائيون ايرانيون 
ان نحو ٣٠٠ متظاهر اعتقلوا 
خـــالل االحتجاجات التي تلت 
اعادة انتخاب الرئيس االيراني 
محمود احمدي جناد اليزالون 
محتجزين، واعتقل ما مجموعه 
٢٠٠٠ متظاهر وناشط سياسي 
وصحافي اال انه مت االفراج عن 
معظمهم، حسب تقارير رسمية. 
هذا وصرح نائب إيراني عضو 
في اللجنة القضائية البرملانية 
لوكالة أنبـــاء «ايلنا» ان نحو 
ثالثني شخصا قتلوا في أعمال 
العنف التي اعقبت االنتخابات 

في إيران.
  الى ذلك دعا الرئيس اإليراني 
محمود احمـــدي جناد رئيس 
السلطة القضائية إلى اإلفراج 
عن املتظاهرين املعتقلني الذين 

وجهها إلى هاشمي شهرودي انه 
«نظـــرا إلى ان فترة من الزمن 
مضت علـــى توقيفهم، نتوقع 
منكم ان يتم النظر في أوضاع 
جميع املتهمني بسرعة، ونأمر 
بإظهار اكبر قدر ممكن من رحمة 
الذين  اإلسالم جتاه املواطنني 
ســـلكوا هذا الطريق من غير 

وعي».
  علـــى صعيد متصـــل قال 
مسؤولون إيرانيون إن السلطات 
أفرجت امـــس بالفعل عن ١٤٠ 
شخصا اعتقلوا خالل األحداث 
التي أعقبت االنتخابات الرئاسية 

األخيرة.
  وذكرت ذلـــك هيئة اإلذاعة 
البريطـــانية (بي.بـــي.سي) 
ولم يتضح على الفور إن كان 
من بني املعتقلني شـــخصيات 

بارزة.
  مـــن جهة أخـــرى، رفضت 
الســـلطات اإليرانيـــة امـــس 
منح املرشحني اخلاسرين في 

االنتخابات الرئاسية مير حسني 
موسوي ومهدي كروبي تصريحا 
إلحياء ذكرى األشخاص الذين 
فـــي االحتجاجات على  قتلوا 

نتائج االنتخابات.
  إلى ذلك أفادت تقارير إخبارية 
امس بأن شقيق رئيس البرملان 
النوويني  وكبير املفاوضـــني 
اإليرانيني السابق علي الريجاني 
سيعني رئيسا جديدا للسلطة 

القضائية في إيران.
  وذكرت وكالة أنباء «فارس» 
اإليرانية نقال عن املتحدث باسم 
البرملان  القضائية في  اللجنة 
محمد تقي رحبار قوله إن آية 
اهللا صادق الريجاني سيخلف 
رسميا آية اهللا محمود هاشمي 
شـــهرودي رئيســـا للسلطة 
القضائيـــة فـــي نهاية شـــهر 

أغسطس املقبل.
  إلى ذلك، وفيما حذر مسؤول 
عسكري إيراني إسرائيل امس 
من رد مدمر إذا ما حاولت توجيه 

أي ضربة لبـــالده، قال نائب 
وزير اخلارجية اإلســـرائيلي 
داني أيالـــون امس إن اخليار 
العسكري ليس اخليار املفضل 
الواليات  أو  لـــدى إســـرائيل 
املتحـــدة للتعامل مع القضية 

اإليرانية.
  ونقلت وكالة األنباء اإليرانية 
الرسمية «ارنا» عن نائب القائد 
العام لقـــوات احلرس الثوري 
اللواء محمد حجازي قوله في 
كلمة ألقاهــــا في ذكرى ميالد 
ان «الكيان  اإلمـــام احلســـني 
أتفه  الصهيوني (إســـرائيل) 
من ان يهاجم إيران وفي حال 
ارتكـــب أي خطأ فإن رد إيران 

سيكون مدمرا».
النووي  البرنامـــج    وحول 
اإليراني قـــال «أعلنا مرارا ان 
ال مكان للســـالح النووي في 
عقيدتنا العســـكرية وهذا أمر 
نابع مـــن رؤيتنـــا العقائدية 

واإلنسانية».

كانوا يحتجون على فوزه بوالية 
ثانية والذين ال يواجهون تهما 
خطرة، قبل السابع من اغسطس 

عيد مولد االمام املهدي.
  وقال احمدي جناد في رسالة 

 علي خامنئي 


