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اجلزائر ـ أ.ش.أ ـ سي.إن.إن: ذكرت صحيفة »اخلبر« 
اجلزائرية أن نحو 20 جنديـــا قتلوا وأصيب 7 اخرون 
بجـــروح متفاوتة اخلطورة في كمـــن نصبه ارهابيون 
مبنطقة بن مليك ببلدية الداموس الواقعة بوالية تيبازة 

غربي اجلزائر العاصمة.
وأفادت الصحيفة امس بان العملية وقعت خالل توجه 
قافلة عســـكرية من منطقة الدامـــوس نحو منطقة بني 

مليك لنقل املؤن الغذائية الى مجموعة من اجلنود كانت 
تشن عملية متشيط واسعة باملنطقة ضد كتيبة عناصر 
»األهوال« التابعة لتنظيم »حماة الدعوة السلفية« لتفاجأ 
القافلة العسكرية بانفجار عدة قنابل استهدفت شاحناتهم، 
ووفقا للصحيفة فقد اندلع اشتباك عنيف عقب العملية 
بن قوات اجليش الوطني واجلماعة اإلرهابية املسلحة 

أسفر عن مقتل خمسة عناصر ارهابية.

الجزائر: مقتل 20 جندياً وإصابة 7 في كمين »إرهابي«

االتجاه إلى تشكيل مجلس قيادة للحركة اإلصالحية المعارضة.. واألمن يقرّ بارتكاب تجاوزات بحق المتظاهرين

الشرطة تمنع موسوي من المشاركة في تأبين الضحايا وتهاجم كروبي وتعتقل العشرات
عواصم ـ وكاالت: فيما قالت 
وكالة أنبـــاء فارس القريبة من 
احلرس الثوري االيراني إن ندا آغا 
سلطان، الفتاة الشابة التي قتلت 
بالرصاص في 20 يونيو واصبحت 
رمـــزا لالحتجاجات، حية وهي 
موجودة اآلن في اليونان مؤكدة 
أن لديها أدلة على أن الفتاة التي 
بثت صورها مضرجة بدمائها، 
اتصلت بالسفارة االيرانية في 
أثينا وأنها ســـتعود الى طهران 
قريبا، منعت الشرطة االيرانية 
زعيـــم املعارضة مير حســـن 
موسوي بعد وصوله الى مقبرة 
جنة الزهراء من املشاركة في تأبن 
ضحايا التظاهرات، واجبرته على 

مغادرة املقبرة.
الشـــهود فان مير  وبحسب 
حســـن موســـوي جنـــح في 
اخلروج من سيارته وسلوك املمر 
املؤدي الى قبر ندا اغا سلطان، 
الشـــابة التي قتلت بالرصاص 
في 20 يونيـــو واصبحت رمزا 

لالحتجاجات.
وقال شاهد »لكنهم لم يسمحوا 
له بتالوة اآليـــات القرآنية كما 
هي العـــادة في هذه املناســـبة 
ومت تطويقه مباشرة من شرطة 
الى  التي ردته  مكافحة الشغب 

سيارته«.
واضاف كان الناس يهتفون 
»يا حســـن، مير حســـن واهلل 

اكبر«.
وتابـــع »في الوقت نفســـه 
طوق املتظاهرون ســـيارته كي 
ال يغادر املكان، فبدأت الشرطة 
بدفع املتظاهرين، وبعدها غادر 

موسوي«.
ووصل املرشح اخلاسر الثاني 
مهـــدي كروبي بعد وقت قصير 
الى املقبرة ورشـــق متظاهرون 
ايرانيـــون باحلجـــارة عناصر 
الشـــرطة الذين هاجموا سيارة 
كروبي بعيـــد وصوله وفق ما 

نقتله قناة العربية.
وقد طوق نحو 150 عنصرا 
الى  من مكافحة الشغب اضافة 
عناصر من قوات الشرطة املربع 
الذي دفن فيه ضحايا تظاهرات 
االسابيع االخيرة في مقبرة جنة 
الزهراء جنـــوب طهران وقاموا 
باعتقال العشرات كما اكد الشهود 
من جموع احملتشدين الذين قدر 
عددهم بألفي شخص في املكان 
عنـــد الرابعة بعـــد الظهر وفق 

الشهود.

مجلس قيادة المعارضة

وفي تطور مهم، أعلن القائم 
بأعمال زعيم حزب اعتماد ملي 
الذي يرأسه اإلصالحي كروبي 
أن هناك توجها قويا لتشـــكيل 
مجلس قيادة للحركة االصالحية 
املعارضة في ايران وقال القائم 

عناصره قاموا بتكسير سيارات 
املواطنن أثناء تعقب من أسماهم 
مبثيري الشـــغب، موضحا »أن 
األضرار لم تكن كبيرة لكنها تترك 

آثارا نفسية سيئة«.

الجرائم

الرئيس  مـــن جانبـــه، دان 
االيراني السابق االصالحي محمد 
خامتي »اجلرائم« التي وقعت ضد 
الذيـــن اوقفوا خالل التظاهرات 
املعارضة العادة انتخاب الرئيس 
محمود احمدي جناد، حسبما ذكر 
موقع مؤسسة باران التابعة له 

على االنترنت.
وقال خامتي »ال يكفي اغالق 
مركز اعتقال والقول انه ال يطابق 
املعاييـــر، ماذا يعني »ال يطابق 
املعايير«؟ هل يعني ذلك ان نظام 
التهويـــة واملراحيض ال تعمل؟ 

ال«.
ارتكبت  واضاف ان »جرائم 

وهناك اناس فقدوا حياتهم«.
وكان مرشـــد اجلمهوريـــة 
علـــي خامنئي امر باغالق مركز 
كاهريـــزاك لالعتقـــال النه »ال 
يطابق املعايير«، حسبما ذكرت 
وسائل االعالم االيرانية االثنن 

املاضي.

أكثر حزمًا

مـــن جانبها حثـــت زعيمة 

املعارضة اإلســـرائيلية تسيبي 
ليڤني خالل اجتماعها في القدس 
امس مع مستشار األمن القومي 
األميركي جيمـــس جونز على 
االستعداد لتشديد العقوبات على 
إيران في حالة فشل احملادثات مع 

طهران إزاء برنامجها النووي.
ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية 
عن ليڤني قولها »حتى خالل فترة 
املفاوضات يجب حتضير عقوبات 
اشد وأكثر فاعلية كي تفهم إيران 

انها على األجندة«.
وأضافت »نعيش في عالم من 
التصورات واملظاهر وإيران ليست 

كوريا الشمالية«.
وتابعت »هذا العالم واملجتمع 
الدولي الـــذي تتزعمه الواليات 
املتحدة يجب ان يكون واضحا 
إزاء إيران وإزاء ما إذا كان سيوقف 
وجود إيران نووية أو التوصل 
إلى توافق معها. يجب على العالم 
ان يكون أكثر وضوحا ومتحدا 

إزاء هذه املسألة«.
وقالـــت ان سياســـة حازمة 
جتاه إيران لن تكبح طموحاتها 
النووية فقط بل ستخدم أيضا 
مصالح بقية األطراف في الشرق 

األوسط.
وأضافـــت »إيـــران ليســـت 
التصميم  التي تختبر  الوحيدة 
الدولي ولكن كل دول الشـــرق 
األوسط املهددة من قبل إيران«.

بأعمال احلزب رســـول منتجب 
 نيا في تصريحات نشرتها وكالة 
أنباء إيرانية إن حزبه يرغب في 
تشكيل مثل هذه القيادة للجبهة 
السياســـية التي ينوي الزعيم 
االصالحي مير حسن موسوي 

تشكيلها االسبوع املقبل.
وأوضـــح ان »مجلس قيادة 
االصالحـــات« املقترح يجب أن 
يتشكل من موســـوي وكروبي 
محمـــد  الســـابق  والرئيـــس 

خامتي.

أقر قائد  في تطور ســـابق، 
الشـــرطة االيرانية اســـماعيل 
أحمدي مقدم أمس األول بحصول 

جتاوزات ضد املتظاهرين. 
وقـــال إن رجـــال الشـــرطة 
تصرفوا في بعض احلاالت مع 

املتظاهرين احملتجن على نتائج 
االنتخابات خارج سياق القانون، 
واعترف بأنهم مارســـوا العنف 
املفرط وارتكبوا بعض التجاوزات 

على حد تعبيره.
واعترف قائد الشـــرطة بأن 

انطالق التحقيق في بريطانيا حول حرب العراق بورما تحاكم »سيدة رانغون« اليوم وتحذّر من التظاهر
رانغـــون ـ أ.ف.پ: عشـــية إصدار احلكم 
بحق املعارضة احلائزة جائزة نوبل للسالم، 
اونغ سان سو تشي، التي حتاكم بتهمة خرق 
قوانن إقامتها اجلبرية، حذرت وسائل اإلعالم 
احلكومية البورمية امس من تلبية اي دعوة 
الى التظاهر. وقالت صحيفة »نيو اليت اوف 
ميامنار« احلكومية: »علينا ان نكون جاهزين 
للتصدي للعناصر املشاغبة ولالضطرابات«. 
وأضافت الصحيفة: »راقبوا الناس حتسبا ألي 
دعوة للنزول الى الشارع من اجل االستيالء على 
احلكم. فهذه العناصر مضادة للدميوقراطية 

وليس العكس«.
ومصير سو تشي، التي باتت رمزا عامليا 
الدميوقراطي، معلق بحكم املجلس  للنضال 
العسكري الذي سيصدر اليوم والذي اتهمها 
بخرق قواعد اإلقامـــة اجلبرية. وكانت هذه 

احملاكمة قد أثارت حفيظة األسرة الدولية.
وتتهم سو تشي باستضافة األميركي جون 
يتاو )53 سنة( في 4 و5 مايو بعد ان وصل في 
ظروف غامضة سباحة الى منزلها الواقع على 
ضفة بحيرة انيا في رانغون. ويقول يتاو، وهو 
من طائفة املورمون وجندي سابق، انه قصد 
منزل املعارضة بعد ان وردته »رؤيا باغتيال 
سو تشي« وسيخضع يتاو للمحاكمة بدوره 
الى جانب الســـيدتن املرافقتن لسو تشي. 
وتواجه حائزة جائزة نوبل للسالم في العام 
1991 عقوبة السجن لـ 5 سنوات، األمر الذي 
سيبعدها حكما عن املشـــهد السياسي أثناء 
االنتخابات املثيرة للجدل التي ينوي املجلس 
العســـكري تنظيمها في العام 2010. ويقوم 
املجلس العسكري بقمع »سيدة رانغون« منذ 

عشرين عاما خوفا من شعبيتها املتزايدة.
واعتبر الغرب هذه احملاكمة »مهزلة« هدفها 
تبرير إطالة حجز سو تشي، إذ ان مدة اإلقامة 

اجلبرية انتهت مبدئيا في 27 مايو.

لندن ـ يو.بي.آي ـ رويترز: بدأت جلنة مســــتقلة شكلها 
رئيس الــــوزراء البريطاني غوردون بــــراون قبــل نحـــو 
شهريـــن أولى جلســـات التحقيق امس بشأن حرب العراق 
واملرحلــــة التي سبقـــت األزمـــة وعمليات اعـــادة اإلعمـــار 

في العــراق.
وستقوم جلنة التحقيق باالستماع إلى األدلة من وزراء 
ومســــؤولن وضباط بارزين بريطانين فــــي مركز امللكة 
إليزابيث الثانية للمؤمترات وسط لندن واعداد تقرير عن 
نتائج التحقيــــق الذي يتوقع أن يســــتغرق عاما ويصدر 
بعد االنتخابات العامة لتجنب أي احراج ميكن أن يســــببه 

حلكومة بــراون.
ويأتي التحقيق بعد حتقيقن مشابهن دعا إليهما رئيس 
الوزراء الســــابق توني بلير حول حــــرب العراق وتعرضا 
لالنتقاد بسبب غياب االستقاللية. وأنهت القوات البريطانية 
رســــميا عملياتها القتالية في العراق في ابريل املاضي بعد 
حملة شــــهدت مقتل 179 جنديا بريطانيا منذ احلرب التي 
قادتها الواليات املتحدة عام 2003 وكلفت دافعي الضرائب 

البريطانين نحو 6.5 مليارات جنيه استرليني.
وكان بــــراون اعلن أمام مجلس العمــــوم )البرملان( في 
يونيو املاضي تشكيل جلنة مكونة من خمسة أعضاء برئاسة 
جون تشيلكوت إلجراء حتقيق حول حرب العراق قال إنه 
سيكون مســــتقال ويغطي التحقيق الفترة من صيف العام 

2001 وحتى نهاية يوليو من العام احلالي.
واضاف براون أن جلنة التحقيق ســــتتمتع مبداخل إلى 
جميع املعلومات احلكومية ومن ضمنها الوثائق الســــرية 
ذات الصلة بحرب العراق وصالحيات تخولها استدعاء أي 
شاهد بريطاني للمثول أمامها وتستمع إلى األدلة وراء أبواب 

موصدة العتبارات تتعلق باألمن القومي.
واعلن رئيس جلنة التحقيق تشيلكوت أن جميع الشهود 
سيتم استدعاؤهم لتقدمي شهاداتهم بصورة علنية ومهد بذلك 
الطريق أمام امكانية اســــتدعاء بلير وبراون الستجوابهما 
من قبل جلنته عن األدوار التي لعباها خالل مرحلة االعداد 

حلرب العراق.
إلــــى ذلك، قال رئيس التحقيق انه ســــيطلب من رئيس 

الوزراء البريطاني السابق توني بلير اإلدالء بشهادته.

عالوي ينفي مطالبته 
بقطع العالقات مع واشنطن

بغدادـ  أ.ش.أ: نفى رئيس الوزراء العراقي األسبق 
اياد عالوي أن يكون قد دعا إلى قطع العالقات مع 
واشنطن أو »اتخاذ إجراءات صارمة باجتاه حتديد 
العالقـــة معها« كرد فعل علـــى االجتماعات التي 
عقدها مسؤولون أميركيون مع جماعات عراقية 

مسلحة مؤخرا.
وقال عالوي، في تصريح لراديو »سوا« األميركي 
امس، إن هذه اللقاءات »تصب في استقرار البلد الذي 
تعمل عليه واشنطن«، داعيا احلكومة العراقية إلى 
اتخاذ موقف واضح وعلني من تلك االجتماعات.

وأضاف عالوي: يفترض باحلكومة العراقية أن 
تناقش هذا األمر مع الواليات املتحدة، وإذا تأكدت 
احلكومة العراقية أن أميركا تعمل ضدها فيجب 

عليها أن تتخذ موقفا.
ولم يستبعد عالوي أن تكون احلكومة العراقية 
على علم باحملادثات بن املســـؤولن األميركين 
واجلماعات املسلحة، مشـــيرا إلى أن املسؤولن 
األميركين غالبا ما يطلعون احلكومة على تفاصيل 

تلك اللقاءات »قبل وبعد إجرائها«.
وفـــي اطار احلديث عن تلقـــي أطراف عراقية 
أمواال من دول خارجية، نفى عالوي تلقي حركة 
الوفاق التي يتزعمها دعما ماليا أو سياســـيا من 

الواليات املتحدة.
وأوضح أن واشـــنطن كانت تدعم قبل سقوط 
النظام السابق القوى املنضوية في املؤمتر الوطني 
العراقي في إطار قانـــون حترير العراق، وكانت 

احلركة جزءا من تلك القوى.

الحركة تدعو إلى مقاطعة ومهاجمة االنتخابات في أفغانستان

باكستان تكشف عن تجنيد »طالبان«
ألطفال انتحاريين في سوات

إسالم آبادـ  العربيةـ  وكاالت: »انتحاريون 
مع وقف التنفيذ«، اجليش الباكستاني يعرض 
أمام وسائل اإلعالم فتية يقول إنهم من عشرات 
األطفال الذين حررهـــم من قبضة »طالبان 
باكســـتان« في وادي ســـوات خالل احلملة 

العسكرية األخيرة.
ونقل تقرير بثتـــه قناة »العربية« امس 
حديث أحد الفتية عن أن حركة طالبان ضغطت 
عليه لالنضمام لها حيث كان يعمل في منظمة 
إنسانية أجنبية وعند انضمامه للحركة أحس 
بالذنب وقرر ترك »طالبان« لكنه تراجع ألن 

»طالبان« هددته بالقتل.
 وتعزو السلطات الباكستانية عددا من 
الهجمات االنتحارية التي شهدتها باكستان 
أخيرا إلى مهاجمن تقل أعمارهم عن عشرين 
عاما، ويتحدث مسؤولون باكستانيون عن 
مئات األطفال الذين تعرضوا لغسل دماغ من 

أجل استغاللهم في هجمات انتحارية.
ويقول العقيد طاهر حميد املتحدث باسم 
اجليش الباكســـتاني في سوات: »طالبان« 
سعت إلى استغالل هؤالء الفتية في هجماتها 
الستبعاد االشـــتباه بهم وإمكان تعرضهم 

لالعتقال على يد قوات األمن وأنهم حرروا عددا 
منهم وأنهم يسعون اآلن إلى إصالحهم.

ويخضع عشـــرات من هـــؤالء األطفال 
لبرامج تســـعى احلكومة مـــن خاللها إلى 
إعادتهم إلى املجتمع مواطنن عادين، غير 
أن مختصن يـــرون أن برامج التأهيل التي 
يشرف عليها اجليش ال تكفي وحدها لعالج 

هذه الظاهرة.
الى ذلك دعت حركة طالبان امس في بيان 
األفغان الى مقاطعة االنتخابات الرئاســـية 
ومجالس الواليات املقررة في 20 اغسطس 
و»االنضمام الى صفوف اجلهاد« من »اجل 

حترير بلدهم الذي يحتله الغزاة«.
وقال البيان الذي وزع بالبريد االلكتروني 
»يجب على جميع األفغان، بصفتهم أفغانا 
ومســـلمن، مقاطعة هذه العملية االميركية 
الكاذبة«، في اشارة الى االنتخابات. واضاف 
البيان بتوقيع »امارة افغانستان االسالمية« ان 
»إلعادة ارساء استقالل حقيقي بدال من التوجه 
الى مراكز اقتراع وهمية، يجب على »االفغان« 
االنضمام الى صفوف اجلهاد واملقاومة وحترير 

بلدهم الذي يحتله الغزاة«.

جراء االشتباكات بين الشرطة والحركة

مقتل 600 نيجيري بينهم الرجل الثاني في طالبان خالل 5 أيام
مايدوغوريـ  أ.ف.پ: قتل ما ال 
يقل عن 600 شخص في نيجيريا 
بينهم الرجل الثاني في »طالبان«  
جراء االشتباكات التي اندلعت منذ 
األحد املاضي بن قوات الشرطة 
واملقاتلن اإلسالمين املتشددين، 
بحسب األرقام االخيرة لوكالة 

فرانس برس نقال عن الشرطة 
وشهود.

وقال مصدر من الشرطة رفض 
اإلفصاح عن اسمه لوكالة فرنس 
بـــرس ان نحو 200 عنصر من 
مجموعة »طالبان« قتلوا بينهم 
الرجل الثاني في احلركة على يد 

اجليش صباح امس في محيط 
معقلهم في مايدوغوري )شمال 

شرق(.
واكد صحافي محلي انه شاهد 
وأحصى صباح امس جثث 90 
مقاتال إسالميا قتلوا الليلة قبل 
املاضية في مايدوغوري معقل 

»طالبان«.
وقـــال مصطفـــى عيســـى 
الصحافي في صحيفة ناشونال 
دايلي تراست »تناثرت نحو 70 
جثة حول املســـجد وفي قاعدة 
طالبان. ووجدنا 20 جثة اخرى 

داخل منزل«.
وكان صحافـــي مـــن وكالة 
فرانس برس قد شاهد منذ يومن 
نحو 20 جثة غير محسوبة على 
»طالبـــان« في وســـط املدينة 
التي تعتبر عاصمـــة لواليــة 

بورنـو.
وكانـــت حصيلـــة املعارك 
التي اندلعت األحد والتي طالت 
4 واليات شمالية في البالد قد 
الى 300  امـــس األول  ارتفعت 
قتيل بحسب األرقام التي نقلتها 

آثار الدمار بادية على أحد مباني طالبان بعد استهداف اجليش النيجيري لها    )أ.ف.پ(فرانس برس عن الشرطة.

إيرانيات يقمن بتعليق صورا لضحايا أعمال العنف التي أعقبت انتخابات الرئاسة خالل مسيرة احتجاج ضد جناد في العاصمة الباكستانية إسالم آباد    )أ.ف.پ(


