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عن اســـمه انه تقرر ترحيل االميركي جون يتاو )54 ســـنة( 
احملكوم عليه بالسجن 7 سنوات، إلدانته بخرق االقامة اجلبرية 

املفروضة على زعيمة املعارضة هناك اونغ سان سو تشي.
وبحسب املسؤول ذاته، تقرر ان يغادر يتاو اليوم مع السناتور 
االميركي جيم ويب. واسهم لقاء السناتور الدميوقراطي ويب، 
املقرب من الرئيس األميركي بـــاراك اوباما، بالرجل االول في 

ميامنار اجلنرال ثان شوي امس باالفراج عن جون يتاو الذي 
يعاني من الصرع، وتعرض لعـــدة ازمات خالل اعتقاله. كما 
التقى ويب بزعيمة املعارضة سو تشي في زيارة غير مسبوقة 
قام بها الى ميامنار، قد تشكل حتوال في العالقات الثنائية بني 
واشنطن ورانغون. واعلن مكتب ويب في واشنطن ان السناتور 
سيصطحب يتاو معه على منت طائرة عسكرية تتوجه عصر 

اليوم الى بانكوك.

ميانمار تفرج عن سجين أميركي بعد وساطة سيناتور مقرب من أوباما العربية
والعالمية

حماس تعلن انتهاء اشتباكات رفح و»جند أنصار اهلل« تتوعد بالثأر لمقتل زعيمها
ـ وكاالت: أعلنـــت وزارة  عواصـــم 
الداخلية الفلسطينية في احلكومة املقالة 
التي تديرها حركة »حماس« أمس انتهاء 
العملية األمنيـــة التي قامت بها أجهزة 
األمن الفلسطينية مبدينة رفح، مبقتل 
زعيـــم جماعة »جنـــد أنصــــار اهلل« 
عبد اللطيف موســـى وارتفاع حصيلة 
القتلى إلـــى 24 بينهم 5 مـــن عناصر 
األمن و4 مدنيـــني، فضال عن جرح 80 
على األقل. وأكـــدت مصادر من حماس 
لقناة »العربية« مصرع القائد امليداني 
املهاجر،  للجماعة ويلقب بأبو عبداهلل 
واسمه خالد بنات وكان يقيم في سورية، 
وفيما أعلنت احلركة القضاء على جميع 
عناصر التنظيم أوضحت أن عددا منهم 

كان ينتمي لألجهزة األمنية.
وقال املتحدث باسم وزارة الداخلية 
التابعة للحكومة املقال، طاهر النونو إن 
الكاملة  أجهزة األمن أحكمت سيطرتها 
على مسجد ابن تيمية في رفح واملنطقة 
التي حتصن فيها املسلحون، معلنا رفح 
ومستشـــفيات القطاع منطقة عسكرية 

مغلقة حفاظا على األمن العام.
وذكر أن األجهزة األمنية طلبت من 
املسلحني تسليم أنفسهم إال أنهم رفضوا 
وأطلقوا النار وقتلوا أحد رجال األمن ما 

اضطر الوزارة للتعامل معهم.
وأفادت مصادر محلية بأن عناصر 
أمن حماس قاموا بعملية تفجير في منزل 
موسى، وحتدثت تــــقارير سابقة عن 
محاصرته في شقته بالدور الرابع في 
عمارة سكنية بحي البرازيل في رفح.

بدوره، قال املتحدث باســـم وزارة 
الداخليـــة في احلكومـــة املقالة إيهاب 
الغصني في بيـــان إن العملية األمنية 
التي نفذتها أجهزة األمن ضد »اجلماعة 
التي يتزعمها عبداللطيف  التكفيرية« 
موسى »بعد تهديده للحكومة الشرعية 
في غزة واإلعالن عن االنفصال ووصف 
حركة حماس باحلركة العلمانية الواجب 

قتالها وقتلها« انتهت.
واضـــاف »مت التأكـــد مـــن مقتـــل 
عبداللطيف موسي زعيم هذه اجلماعة«، 
موضحا أن »عدد القتلى وصل إلى 22 
بينهم ســـتة من أفراد الشرطة وستة 
من املواطنني من بينهم طفلتان«. وقال 
مصدر طبي إن عـــدد اجلرحى بلغ 150 

جريحا بينهم 20 في حالة اخلطر.
وكانت االشـــتباكات قد اندلعت بعد 
اعالن موسى إقامة »إمارة اسالمية« في 
االراضي الفلسطينية بدءا برفح، وخروج 
العشـــرات من انصاره الى الشـــوارع 

بسالحهم، في حتد حلركة حماس التي 
تسيطر على قطاع غزة.

الثأر

في املقابل، توعـــد اتباع اجلماعة 
أمس بالثأر ألعضائها الذين قتلوا في 
االشـــتباكات مع قـــوى األمن التابعة 

حلركة حماس.
وقالت اجلماعة في رسالة نشرت على 
موقعها االلكتروني »رحم اهلل شهداءنا 
واهلل الذي ال إله إال هو الذي رفع السموات 
الطباق بال عمد لنثأرن لدمائكم ولنرملن 

نساءهم كما رملوا نساء مجاهدينا«.
وأضافت »غزونا بني صهيون في عقل 
دارهم ورجعنا الهلينا ســـاملني غامنني 
فقتلوا على أيديكم في ليلة اجلمعة وفي 

هذه األيام املباركات«.
وكانت اجلماعة أعلنت اول من امس 
والءها لإلمارة اإلســـالمية التي أعلنها 
رجل الدين املتشدد عبداللطيف موسى، 
وقالت إن جميع تشـــكيالتها ذابت في 

اإلمارة اجلديدة.

علماء فلسطين 

من جهتها، وصفـــت »رابطة علماء 
فلسطني« في قطاع غزة جماعة »أنصار 
جند اهلل« اجلهادية بأنها »جماعة صاحبة 
فكـــر منحرف وأن أفرادها مجموعة من 
الطائشـــني الذين قاموا بـــزرع الفتنة 

وتفجير املقاهي وحفالت األفراح«.
وقال د.ســـالم ســـالمة أحد أعضاء 
الرابطة ـ في مؤمتر صحافي امس ـ إن 
هذه اجلماعة غير منظمة وال متثل تنظيما 

معينـــا وليس لهـــا ارتباطات خارجية 
وأنهـــا لم يظهر لهـــا أى عمل دعوى أو 

عسكري.
وفي رام اهلل، حملت اللجنة التنفيذية 
ملنظمة التحرير الفلسطينية أمس حركة 

»حماس« مسؤولية االشتباكات.
واتهمت اللجنة، في بيان صحافي عقب 
انتهاء اجتماعها برئاسة الرئيس محمود 
عباس في مدينة رام اهلل بالضفة الغربية، 
حركة حماس بتكرار التجربة الصومالية 

واألفغانية داخل قطاع غزة.
وأشـــارت اللجنة إلى »أعمال القتل 
والتدمير التـــي ترتكبها حركة حماس 
وعصابات دخيلة على وطننا أنشأتها 
حماس وفتحت لها األبـــواب واألنفاق 
للتسلل إلى قطاع غزة ومولتها وتركتها 
تشـــاركها في اإلمعان في حتويل جزء 
عزيز من وطننا إلى مرتع لتخريب حياة 
الشعب ومتزيق وحدته وفرض أفكارهم 

املجنونة«.
وقالت »أتاحـــت حماس املجال أمام 
حتويـــل بيوت اهلل إلـــى مراكز حزبية 
الدعاية للتطرف  وفصائلية لترويـــج 
والكراهية والتحريض ضد كل من يخالفها 
في الرأي واالجتهاد مبا فيه الدعوة إلى 

القتل«.

منظمة التحرير تتهم الحركة بتكرار التجربة الصومالية واألفغانية

فلسطينيون يؤدون صالة اجلنازة على عناصر من قوات حماس سقطوا باشتباكات رفح )ا.ف.پ(

صورة أرشيفية لعبداللطيف موسى زعيم جماعة جند 
أنصار اهلل الذي قتلته قوات أمن حماس        )رويترز(

صورة غير مؤرخة للمرشد األعلى علي خامنئي بحضور رئيس السلطة القضائية اجلديد صادق الريجاني              )ا.پ(

خاتمي يحّذر: النظام يعيش أصعب مراحله
وخامنئي يعين شقيق الريجاني رئيساً للسلطة القضائية 

صنعاء تنفي استخدام الطيران ضد المدنيين
وتجدّد االشتباكات مع المتمردين الحوثيين

ومسؤولي املعتقالت باإلضافة إلى 
القضاة«.

من جهة أخــــرى نقلت وكالة 
أنباء »إيرنا« الرسمية أن الرئيس 
االيراني محمود أحمدي جناد تلقى 
رسالة من االحتاد األوروبي لبدء 
حــــوار اســــتثنائي وكبير حول 
مختلف القضايــــا وقالت الوكالة 
إن الرســــالة نقلت الى ايران عبر 
دولة عربية وتضمنت أيضا التهنئة 

بالفوز برئاسة ثانية.
 وفي تطور آخر، أعلنت جماعة 
أنصار حزب اهلل إيران أنها ستهاجم 
مقر جريدة »اعتماد ملي« التابعة 
لالصالحي مهدي كروبي بســــبب 
نشر رسالة االنتهاكات اجلنسية. 
فيما شن احملافظون حملة تبدو 

منظمة، عبر منابر صالة اجلمعة 
في طهران ومشهد وأصفهان، للحث 
على محاكمة اإلصالحيني مير حسني 
موسوي وكروبي. وركزت احلملة 
على األخير كثيرا بسبب فضحه 
لالنتهــــاكات.  وقد طالب العضو 
املتشدد في مجلس اخلبراء وإمام 
اجلمعة املؤقــــت في طهران أحمد 
خامتي مبحاكمة كروبي، ودعا أيضا 
الى أن تظهر الســــلطة القضائية 
مقاومة فــــي وجه محاوالت قوى 
أوروبية للضغط عليها لإلفراج عن 
املعتقلني بسبب االضطرابات التي 

أعقبت االنتخابات الرئاسية.
 وفي سياق متصل نقل العضو 
فــــي مجلس تشــــخيص مصلحة 
النظام، محمد هاشمي عن شقيقه 

هاشمي رفسنجاني إنه مير بأوقات 
صعبة بسبب األزمة الراهنة قائال 
إن إعادة الثقة بالنظام ال تتم عن 

طريق العنف واالعتقال.
 من جهة اخرى، أعلن التلفزيون 
اإليراني أن املرشد األعلى للثورة 
االسالمية في ايران علي خامنئي 
عني صادق الريجاني رئيسا جديدا 
للسلطة القضائية في البالد. ليحل 
الريجانــــي وهو شــــقيق رئيس 
البرملان علــــي الريجاني وعضو 
مجلــــس صيانة الدســــتور محل 
محمود هاشمي شــــاهرودي بعد 
انتهاء فتــــرة توليه املنصب ملدة 
عشــــرة أعوام.  وقال خامنئي في 
رسالة إلى الريجاني إنه يأمل أن 
تزدهر الســــلطة القضائية حتت 

ـ وكاالت: بالتزامن  صنعاء 
مع انباء عن جتدد االشتباكات 
بني القــــوات األمنيــــة اليمنية 
واملتمردين احلوثيني وسقوط 
قتلى، نفت وزارة الدفاع اليمنية 
امس اتهامــــات الزعيم املتمرد 
عبدامللــــك احلوثي للســــلطات 
بضرب املدنيني بواسطة الطائرات 
احلربية ما أسفر عن مقتل وجرح 
العشرات من املدنيني، فيما أكد 
أمني عام املجلس احمللي مبحافظة 
»صعدة« شــــمال اليمن محمد 
العســــكرية  العماد أن احلملة 
ضد من وصفهم بعصابة التمرد 
احلوثيــــة باحملافظــــة حتقق 
أهدافها، وتتــــم مالحقتهم من 

منطقة إلى آخرى.
وقد نفى مصدر مسؤول في 
وزارة الدفاع في بيان ما وصفه 
مبزاعم احلوثــــي حول قصف 
مخيمات النازحني واســــتخدام 

الطائرات لقنابل فوسفورية.
وقــــال البيان »انهــــا مزاعم 
لتغطية اإلرهابي احلوثي ومن 
معه للجرائم التي يرتكبها في 

حق املواطنني بصعدة«.
وذكر املصدر بحرص الدولة 
ووزارة الدفاع والقوات املسلحة 
واألمن على جتنيب املواطنني أي 
أذى وقال »إن املهمة األساسية 
للقوات املسلحة في هذه العملية 
هــــي إنقاذ املواطنــــني األبرياء 
من إرهــــاب احلوثي ومن معه 
وحمايتهم وممتلكاتهم من النهب 

والتخريب واالعتداء«.
وكان احلوثــــي قــــد قال في 
بيان »فــــي تطور خطير يثبت 

اســــتهداف املدنيني والنازحني 
بشكل مباشر قامت طائرات امليغ 
باستهداف منطقة رغافة وهو 
مخيم للنازحني يقع على بعد 20 

كم شمال مدينة ضحيان«.

تحقيق الهدف

بدوره اكد العمادـ  في تصريح 
له امسـ  »إن التدخل العسكري 
جاء حلمايــــة املواطنني ووقف 
االعتداءات من قبل عناصر عصابة 
التمرد واإلرهاب احلوثية، كما 
جاء استجابة لنداءات املواطنني 
واملجالس احمللية في املديريات 
واحملافظة«، مؤكدا أن احلملة 
العســــكرية حتقق أهدافها وأن 
رجال اجليش واألمن يتعقبون 
تلك العناصر التي تفر من منطقة 
إلى آخرى. وأضاف أن عصابة 
التمرد واإلرهاب احلوثية عمدت 
إلى تهجير األســــر من منازلهم 
وكثفت خالل األيام املاضية من 

اعتداءاتها على املواطنني.
 وأشار إلى أن السلطة احمللية 
توثــــق تلك اجلرائــــم في حق 
املواطنني والتى تشــــمل القتل 
املنازل  واالختطاف وتفجيــــر 
وتهجير األســــر وإعــــداد ملف 
بتلك اجلرائم لتقدمي املجرمني 
من عصابــــة اإلرهاب احلوثية 
القضاء لينالــــوا جزاءهم  إلى 

العادل.
  وحــــول ما جــــاء في بيان 
ملنظمة االشــــتراكي في صعدة 
عن قصف ســــوق فــــي منطقة 
العماد »إن تلك  »حيدان«، قال 
األنباء عارية من الصحة ومجرد 

أقاويل وافتراءات ال وجود لها في 
الواقع«، مشيرا إلى أن عناصر 
التمرد واإلرهاب احلوثية قامت 
املواطنني  مــــن  باعتقــــال عدد 

واتخذتهم كدروع بشرية.

وساطة 

ومــــا بني هــــذا وذاك، أكدت 
معلومــــات واردة من محافظة 
»صعدة« شــــمال اليمن وجود 
نشاط ملساع سلمية بني السلطة 
اليمنية واحلوثيني باســــتثناء 
خالف حول بعض شروط اللجنة 
العليا، خاصة  اليمنية  األمنية 
الشرط املتعلق بحادثة اختطاف 

األجانب األملان.
وقالــــت مصــــادر محليــــة 
مطلعة مبحافظة صعدة - في 
تصريح نقله املوقع اإللكتروني 
حلزب التجمع اليمني لإلصالح 
املعارض- إن تواصال مع القيادة 
امليدانية جلماعة احلوثي تقوم 
اليمنية للمســــاعي  اللجنة  به 
الســــلمية إلحالل الســــالم في 
محافظة صعدة برئاسة فارس 
مناع عقب تســــلمها رسالة من 
احلوثي مبوافقته املبدئية على 
املفاوضات في إطار  استئناف 
إحالل سالم شامل لكل أطراف 

املشكلة في احملافظة.
وأشــــارت املصــــادر إلى أن 
مناطــــق صعدة تشــــهد هدوءا 
حذرا على مختلف احملاور منذ 
صباح أمس االول بعد العمليات 
التي  العسكرية غير املسبوقة 
القوات احلكومية على  شنتها 

مختلف معاقل احلوثيني.

محاكمة جديدة لـ 25 متظاهرًا إيرانيًا اليوم  أنباء عن مساعٍ سلمية للوساطة

طهران – وكاالت: على وقع 
احملاكمات املستمرة التي تنطلق 
جلستها الثالثة اليوم حملاكمة 25 
من املشاركني في االحتجاجات 
على اعــــادة انتخــــاب الرئيس 
محمود احمدي جنــــاد، توالت 
فصول االزمة االيرانية تعقيدا 
مع حتذيــــر الرئيس الســــابق 
االصالحي محمد خامتي من ان 
النظام في ايران يواجه اصعب 
مراحله بحســــب قناة العربية 
الفضائية، التي اعلنت ايضا ان 
قوات من الباسيج حاصرت مكتب 
املرشــــح االصالحي واملنافس 
الســــابق لنجاد، مهدي كروبي 
في طهران امس وسط مخاوف 
من اعتقاله كما طالب العديد من 

احملافظني.
يأتــــي ذلك مبــــوازاة اعالن 
برويز ســــروري رئيس جلنة 
التحقيــــق اخلاصة في مجلس 
الشورى اإلســــالمي )البرملان( 
اإليراني ملتابعة أوضاع املعتقلني 
في معتقــــل )كهريزك( امس أن 
القضاء سيحاســــب 12 شرطيا 
وقاضيا ارتكبــــوا مخالفات في 

قضية املعتقل.
وأشار سروريـ  في تصريح 
لوكالة )مهر( اإليرانية لألنباء 
ـ إلى اجلهود التي بذلتها جلنة 
التحقيــــق اخلاصة في مجلس 
الشــــورى اإلســــالمي ملتابعة 
أوضاع املعتقلني بعد االنتخابات 
الرئاسية األخيرة، قائال: »إن جلنة 
التحقيق اخلاصة أجرت لقاءات 
مع املعتقلني ومن أطلق سراحهم 

قيادته. التي ستســــتمر خلمسة 
أعوام. وهو املولود في مدينة النجف 
العراقيــــة.   وكانت ذكرت بعض 
مواقع االصالحيني على االنترنت 
في اآلونــــة األخيرة أن الريجاني 
متردد في قبول املنصب بســــبب 
القبض على عــــدد من احملتجني 
املعتدلني من جــــراء االضطرابات 
التي اندلعت في أعقاب انتخابات 
الرئاســــة املتنازع على نتيجتها 
والتي جرت في 12 يونيو املاضي. 
وفي هذا اخلصوص ذكرت وكالة 
االنباء االيرانية )ايسنا( امس ان 
25 من املتظاهرين احملتجني على 
الرئيس محمود  انتخــــاب  اعادة 
احمدي جناد سيمثلون امام القضاء 
اليوم.  وجــــاء في بيان للمحكمة 
ان »اجللســــة الثالثة لالشخاص 
الذين شاركوا في احداث الشغب 
االخيرة في طهران ستعقد اليوم 
)االحد( في الغرفة اخلامسة عشر 
للمحكمــــة الثورية« كمــــا افادت 
الوكالة.  واضاف البيان ان »قرارات 
اتهام ستقدم ضد 25 متهما«، وقد 
مثل بالفعل 110 من الذين شاركوا 
في تظاهرات االحتجاج على اعادة 
انتخاب احمدي جناد في 12 يونيو 
امام احملكمة في طهران منذ االول 

من اغسطس.
املتهمني سياسيون   ومن بني 
اصالحيون وصحافيون وموظفان 
محليــــان في ســــفارتي فرنســــا 
وبريطانيا، كما مثلت امام القضاء 
اجلامعية الفرنسية الشابة كلوتيلد 
ريس، ولم تصدر اي احكام حتى 

يومنا هذا.

طالبان تتبنى الهجوم على مقر الناتو بكابول
 وتضع االنتخابات الرئاسية األفغانية على المحك

كابولـ  رويترز: أعلنت حركة 
طالبان مسؤوليتها عن الهجوم 
االنتحاري الضخم الذي اســـفر 
عن قتل ســـبعة أشخاص أمس 
في قلب أكثر االحيـــاء أمنا في 
العاصمة االفغانية على مشارف 
انتخابات رئاسة توعدت حركة 

طالبان بعرقلتها.
وقالت وزارة الدفاع االفغانية 
إن سبعة أشـــخاص على االقل 
قتلوا وأصيب 100 في االنفجار 
الـــذي وقع أمام املقـــر املترامي 
االطراف لقـــوة املعاونة االمنية 
التابعة حللف شـــمال  الدولية 
االطلسي )إيساف( بالقرب من 

السفارة األميركية في كابول.
كما اعلن متحدث باسم قوة 
املعاونة االمنية الدولية إن هناك 
بعض الضحايا في صفوف القوة 

وقال مســـؤول في وزارة النقل 
االفغانية التي وقع االنفجار في 
مقرها إن شظايا الزجاج املتطاير 

أصابت عشرات املوظفني.
بدوره اكد البريغادير جنرال 
الكنـــدي إيريـــك ترمبالي وهو 
متحدث باسم إيساف انه »لالسف 
هنـــاك ضحايا لـــن أخوض في 
االرقام، هناك ضحايا من املدنيني 

االفغان ومن قوات إيساف«.
وأدى االنفجـــار إلـــى تناثر 
زجاج نوافذ فـــي املنطقة وهز 
مباني فـــي حي وزير أكبر خان 
حيث توجد غالبية الســـفارات 
الرئيسية  واملنظمات االجنبية 

في العاصمة.
وهز االنفجار أيضا الثقة في 
انتخابات الرئاسة االفغانية التي 
جترى في العشرين من الشهر 

اجلـــاري والتـــي يتنافس فيها 
الرئيس احلالـــي حامد كرزاي 

أمام 35 مرشحا.
من جهته أدان كرزاي، الذي 
أشار استطالعان للرأي إلى أنه 
يتفوق بفـــارق كبير على أقرب 
منافسيه عبداهلل عبداهلل، الهجوم 
لكنه قال إنـــه لن مينع االفغان 
من التصويت. ونقل بيان صادر 
عن القصر الرئاسي عن كرزاي 
قوله »يحاول أعداء أفغانستان 
بث اخلوف بني الناس خالل فترة 
االنتخابات هذه لكنهم ما زالوا 
يدركون أهمية الذهاب لصناديق 

االقتراع واالدالء بأصواتهم«.
وقال ذبيح اهلل مجاهد املتحدث 
باسم حركة طالبان لرويترز في 
حديث هاتفي من مكان مجهول 
السفارة األميركية  »الهدف كان 

ولكن لم نتمكـــن من الوصول 
إليها، انفجرت السيارة امللغومة 
قرب مقر قـــوة املعاونة األمنية 
الدولية وقتلت عددا من القوات 

األجنبية«.
  وفي تصريح آخر تبنى ذبيح 
اهلل مجاهد االنفجار موضحا ان 

ناشطا في احلركة نفذه.
وصرح الحد مراسلي فرانس 
برس ان رجـــال »فجر 500 كلغ 
من املتفجرات في سيارة خارج 

السفارة االميركية«.
اميركيـــا  واضـــاف ان »25 
وحراســـا وموظفني آخرين في 

السفارة قتلوا«.
وفيما يعتبر هجوم األمس، 
االول في كابول منذ يناير عندما 
استهدفت السفارة االملانية هناك، 
قـــال اجلنرال ايريـــك ترميبلي 

الناطق باسم ايساف ان »قوات 
االمن االفغانية اوقفت االنتحاري 
عند اول بوابة« تؤدي الى املقر 

العام لقيادة قوات احللف.
وبدا أن السيارة امللغومة التي 
انفجرت امس مرت من نقطتي 
تفتيش ال يوجد بهما الكثير من 
اجلنود قبـــل أن حتاول اقتحام 
مخفر أمني رئيسي ومعزز حيث 

توقفت.
واكد ترميبلي إن االنتحاري 
»اخترق نظامنا الدفاعي وأوقفه 
اجليش االفغاني« ثم قرر تفجير 
الســـيارة، وأضاف »هذا هجوم 

فردي وليس هجوما معقدا«.
وقال محمد موسى ظاهر وهو 
طبيب في مستشفى وزير أكبر 
خان لرويترز ان 55 شخصا تلقوا 

العالج في املستشفى.

مقتل وجرح العشرات في أعنف هجوم على العاصمة


