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عواصمـ  وكاالت: بعد أن قررت احملكمة الدستورية التشيكية امس ان 
معاهدة لشبونة تتطابق مع الدستور التشيكي ما يلبي شرطا ضروريا 
للمصادقة التامة عليها واختيار رئيس مستقبلي لالحتاد االوروبي، أعلن 
الرئيس التشيكي فاتسالف كالوس في براغ انه وقعها، ليصبح بذلك 

آخر رئيس دولة في االحتاد االوروبي يصادق على هذه الوثيقة.
وقال كالوس في تصريح صحافي بثته قناة التلفزيون التشـــيكية 
الرسمية »اعلن انني وقعت معاهدة لشبونة«. واضاف الزعيم التشيكي 

املعروف بعدم حماســـته لالحتاد االوروبي »كنت انتظر هذا القرار من 
احملكمة الدستورية وأنا احترمه، مع انني اختلف متاما معه«. 

ازاء ذلـــك، اعرب رئيس حزب احملافظني البريطاني املعارض ديڤيد 
كاميرون عن احباطه لرفض لقرار احملكمة الدســـتورية في تشـــيكيا. 
ونقلت هيئة االذاعة البريطانية )بي.بي.سي( عن كاميرون اعرابه عن 
االمل في اال يوقع الرئيس التشيكي على املعاهدة اال انه يعتقد ان الوقت 

قد اوشك على النفاد.

الرئيس التشيكي يوّقع معاهدة لشبونة.. وكاميرون محبط 

أبوظبيـ  أ.ف.پ: أعاد اعضاء املجلس األعلى الحتاد حكام 
االمارات العربية املتحدة انتخاب الشـــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيســـا للدولة. وقالت وكالة انباء االمارات الرسمية 
)وام( ان »اعضـــاء املجلس األعلى الحتاد حـــكام االمارات« 
السبع التي تشكل االمارات العربية املتحدة »جددوا ثقتهم« 

بالشيخ خليفة.
واضافــــت ان حكام االمارات »قرروا اعادة انتخاب ســــموه 
رئيســــا للدولة للسنوات اخلمس املقبلة وفقا ألحكام دستور« 
دولة االمارات. هذا ويواصل الشــــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
سياسة والده مؤسس الدولة. وهو الذي تولى رئاستها في 2004 
اثر وفاة والده الشــــيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي يعتبر 

مؤسسها 1971 وأول رئيس لها.
ويتولى الشيخ خليفة ايضا منصب حاكم امارة ابوظبي التي 
تؤمن اكثر من 90% من االنتاج النفطي للبالد رابع منتج للخام 
في منظمة الدول املصدرة للنفــــط )أوپيك(، ومتلك احتياطيا 

نفطيا يبلغ 97.8 مليار برميل )اخلامس عامليا(.
وقد اشرف على مواصلة منو اقتصادي كبير شهدته االمارات 

خصوصا في مجالي العقار والسياحة.
وبفضل سياســــة حذرة أبدت ابوظبي مقاومة افضل آلثار 

األزمة االقتصادية العاملية. وتولى الشيخ خليفة مساعدة باقي 
امارات الدولة التي تأثرت باالزمة.

كما شــــهدت واليته الرئاســــية االولى جتربة انتخابية هي 
االولى من نوعها في بلدان اخلليج العربية.

ونظمت االمارات في ديسمبر 2006 اقتراعا بهيئة انتخابية 
من كبــــار الناخبني اختارهم حكام االمارات الســــبع، النتخاب 
نصف اعضاء املجلس الوطني االحتادي االربعني وهو مجلس 

استشاري.
وقد شاركت املرأة االماراتية في هذا االقتراع مرشحة وناخبة. 
ولد الشيخ خليفة اكبر ابناء الشيخ زايد في مدينة العني في امارة 
ابوظبي سنة 1948. ووالدته هي واحدة من بنات عم الشيخ زايد 

الشيخة حصة بنت محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان.
وتربى الشيخ خليفة على حفظ القرآن الكرمي وكان مالزما 

دائما لوالده الشيخ زايد وهو اآلن يسير على خطاه.
وفي 18 سبتمبر 1966 شغل الشيخ خليفة منصب ممثل حاكم 

ابوظبي في املنطقة الشرقية ورئيس احملاكم فيها.
وفي االول من فبراير 1969 عــــني وليا لعهد ابوظبي كبرى 
االمارات السبع في دولة االمارات العربية املتحدة وكان عمره 
حينها 21 سنة. وفي الثاني من فبراير 1969 تولى رئاسة دائرة 

الدفاع في ابوظبي مع نشأة قوة دفاع امارة ابوظبي التي مثلت 
نواة جيش االمارات العربية املتحدة.

وشغل في االول من يوليو 1971 منصب رئيس مجلس وزراء 
امارة ابوظبي كما تولى وزارتي الدفاع واملالية.

وبعد قيام دولة االمارات العربية املتحدة في ديسمبر 1971 
وتشــــكيل مجلس وزراء احتادي اصبح الشيخ خليفة يشغل 

منصب نائب رئيس مجلس الوزراء االحتادي.
وفي 20 فبراير 1974 تولى رئاسة املجلس التنفيذي المارة 
ابوظبي. وفي مايو 1976 عني نائبا للقائد االعلى للقوات املسلحة 
لدولة االمارات العربية املتحدة في اعقاب قرار املجلس األعلى 
لالحتاد بدمج القوات املسلحة.  وتولى لفترات رئاسة مجلس 
ادارة صندوق النقد العربي ورئاسة مجلس ادارة جهاز ابوظبي 
لالســــتثمار كما شــــغل منصب ممثل دولة االمارات في الهيئة 

العربية للتصنيع احلربي.
ويحرص الشيخ خليفة على غرار والده الشيخ زايد، على 

التواصل مع القبائل الذين يستقبل ممثلني عنهم بانتظام.
وهو معروف بتشجيعه للرياضة وخاصة الرياضات التراثية 
مثل الفروسية وسباقات الهجن ومولع بصيد السمك والصيد 

بالصقور.

حكام اإلمارات يجدّدون الثقة بالشيخ خليفة بن زايد رئيساً
على خطى الشيخ زايد بن سلطان مؤسس الدولة

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات العربية املتحدة

كابول � أ.ف.پ: ترافقت االس��ابيع العشرة من الفوضى 
التي تلت االنتخابات الرئاس��ية االفغانية مع سلسلة هفوات 
ديبلوماس��ية انته��ت بالغاء ال��دورة الثانية الت��ي فرضها 

الغربيون على الرئيس حميد كرزاي.
وص��در القرار باع��ان الغاء الدورة الثاني��ة التي كانت 
مق��ررة في 7 نوفمبر اجلاري بعدم��ا قام االمني العام لامم 
املتح��دة بان كي م��ون بزيارة ال��ى كابول القن��اع اللجنة 

االنتخابية املستقلة بعدم تنظيم انتخابات مبرشح واحد.
لك��ن قبل اق��ل من اس��بوعني كان��ت االمم املتحدة في 
مقدمة اجلهات الدولية الس��اعية الرغ��ام كرزاي على قبول 
دورة ثانية رغم احتجاجاته وتاكيده انه حقق فوزا كاما في 

الدورة االولى.
وق��ال احمللل ف��ي جامعة كابول نصر اهلل س��تانيكزاي 
»كان ذلك افدح خطأ ترتكبه املجموعة الدولية في الس��نوات 

الثماني املاضية«.
واضاف ستانيكزاي »لم يكن هناك تنسيق بني الواليات 
املتحدة واالوروبيني وليس لديهم تنسيق جيد مع احلكومة 

االفغانية«.
ووصل كرزاي الى الس��لطة في اواخر العام 2001 بعدما 
اط��اح حتالف دول��ي بقيادة الواليات املتح��دة بحكم حركة 

طالبان.
لك��ن العاق��ات الوثيقة بني واش��نطن وكابول تراجعت 
بشكل مس��تمر حيث تعرض كرزاي الذالل حني ارغم على 
اعان مش��اركته في الدورة الثانية م��ن االنتخابات بوجود 
السيناتور االميركي جون كيري ومبعوث االمم املتحدة كاي 

ايدي.
وفي ح��ني متك��ن الديبلوماس��يون من اقن��اع كرزاي 
باملش��اركة في الدورة الثانية معتبرين انه »رجل دولة«، لم 
ينجح��وا في اقناع وزير اخلارجية الس��ابق عبداهلل عبداهلل 

مبتابعة السباق حيث اعلن انسحابه االحد املاضي.
وكانت هن��اك توقعات بان وزي��رة اخلارجية االميركية 
هياري كلينتون ستتوجه الى افغانستان في نهاية االسبوع 

بعد زيارتها الى باكستان املجاورة.
لكن كلينتون لم تق��م بزيارة كابول وكانت موجودة في 

ابوظبي حني كان عبداهلل يعلن انسحابه من االنتخابات.
وردا على س��ؤال ما اذا كانت تعتب��ر ان خوض الدورة 
الثانية لانتخابات مبرشح واحد ميكن ان يؤدي الى حكومة 
كاملة الشرعية، قالت كلينتون ان مثل هذه االوضاع »ليست 

غير مسبوقة« وحتدث في الواليات املتحدة.
لكن بعد ان قررت اللجنة االنتخابية الغاء الدورة الثانية 

عبرت السفارة االميركية في كابول عن ترحيبها بذلك.
واعتبر ديبلوماس��ي اوروب��ي ان الضغوط على كرزاي 
للمش��اركة في الدورة الثانية كان هدفها الرغبة في ان يقر 
كرزاي بعمليات التزوير الواسعة النطاق التي شابت الدورة 

االولى من االنتخابات.
وقال »امله��م كان جعل كرزاي يعت��رف بانه لم يفز من 

الدورة االولى«.
لكن ك��رزاي متكن من ابق��اء الهيئ��ات االنتخابية التي 
اشرفت على الدورة االولى في اغسطس على حالها استعدادا 
للدورة الثانية ما دفع بعبداهلل الى االستنتاج بان النتيجة قد 

حتسم ضده.
ازاء ذل��ك ق��ال متحدث باس��م االمم املتح��دة ان البعثة 
االفغاني��ة تعم��ل وفقا »لسياس��ة الت��زام دقي��ق بالعملية 

االنتخابية«.
وق��ال ادريان ادواردز »حني اصررنا على الدورة الثانية 

وفقا للقانون، وجهت الينا اتهامات بإطالة امد االنتخابات«.
واض��اف »ان ديبلوماس��يتنا القائمة عل��ى ايجاد حلول 
مش��روعة وس��لمية س��اعدت، كما نعتقد، افغانستان على 
حل ازمة االنتخاب��ات«. من جانبه قال رئيس مركز االبحاث 
والدراسات السياس��ية في افغانستان هارون مير ان االمم 
املتحدة ارتكبت سلس��لة اخطاء الس��يما »عدم وجود ادارة 
وكفاءة« مع فش��ل مبعوثها كاي ايدي في معاجلة مس��ائل 
تتعل��ق بتزوير اص��وات. واضاف لوكال��ة فرانس برس ان 

»ايدي اراد تغطية االمور الظهار ان العملية ناجحة«.
وظهور ك��رزاي الى جان��ب كيري واي��دي، وهو يعلن 
مش��اركته في الدورة الثانية عزز الشعور السائد في الباد 

بان الرئيس يتلقى االوامر من القوى االجنبية.
وقال فهيم دشتي ناشر »ذي كابول ويكلي« ان ممارسة 

النفوذ مبثل هذا الشكل املنفتح ال ياتي بنتائج جيدة.
واوض��ح لوكالة فرانس برس »في دميوقراطية ناش��ئة 
مثل دميوقراطيتنا هناك حاجة في بعض االحيان ملمارس��ة 

ضغط«.
واض��اف »لكن ح��ني يك��ون الضغط علنيا ج��دا فذلك 
يعطي انطباعا سيئا جدا لشعب افغانستان بان قرارنا ليس 

مستقا«.

هفوات ديبلوماسية وراء فوضى 
االنتخابات الرئاسية في أفغانستان خامنئي يرفض مفاوضات مع واشنطن تنطوي على تهديدات

مهاجمو السفارة األميركية في 1979 تّحولوا إلى معارضين للنظام

عباس عبدي ومعصومة ابتكار ومحسن ميردامادي حتولوا إلى قادة معارضني للنظام اإليراني رغم مشاركتهم عام 1979 في احتجاز الرهائن في السفارة األميركية بطهران     )أ.ف.پ(

السلطة الفلسطينية: توضيح كلينتون غير كافٍ
عواصـــم ـ وكاالت: اعتبرت 
السلطة الفلســـطينية امس ان 
توضيحات وزيـــرة اخلارجية 
االميركية حول تصريحاتها التي 
أغضبت الفلسطينيني بخصوص 
الوقـــف اجلزئي لالســـتيطان 
االسرائيلي غير كافية الستئناف 

املفاوضات مع اسرائيل.
الرئاسة  الناطق باسم  وقال 
الفلسطينية نبيل ابوردينة لوكالة 
فرانس برس »ان تراجع كلينتون 
عن تصريحاتها بخصوص الوقف 
اجلزئي لالســـتيطان غير كاف 
من اجل استئناف املفاوضات مع 

اسرائيل«.
االدارة  أبوردينـــة  وطالـــب 
االميركيـــة بأن تلزم اســـرائيل 
بوقف شامل وكامل لالستيطان 
الفلســـطينية مبا  في االراضي 
الطبيعي وخاصة  النمـــو  فيها 

في القدس«.
ان السلطة  أبوردينة  وشدد 
الفلســـطينية تعتبـــر ان »اي 
وقف جزئي لالســـتيطان غير 
مقبول ولن يؤدي الى استئناف 

املفاوضات«.
واعتبر ان تصريحات كلينتون 
»غير كافية ولن تؤدي للبدء في 
املفاوضات ولن تؤدي الى حلول 

عادلة«.
املفاوضني  بدوره، قال كبير 
الفلســـطينيني صائب عريقات 

لوكالة فرانس برس »اننا نعتبر 
ان االستيطان بكل أشكاله غير 
شـــرعي ويجـــب علـــى االدارة 
إلزام اسرائيل بوقفه  األميركية 
وخاصة في القـــدس ومبا فيها 

النمو الطبيعي«.
ليـــس  واضـــاف »ان هـــذا 
شرطا فلســـطينيا وامنا التزام 
على اســـرائيل وارد في خارطة 

الطريق«.
وكانت كلينتـــون أيدت من 
القدس العرض االسرائيلي بتجميد 
جزئي لالستيطان ووصفته بانه 
»غير مســـبوق«، ما أثار خيبة 
الذين  الفلســـطينيني  أمل لدى 
يرفضون استئناف مفاوضات 
السالم مع اسرائيل قبل جتميد 

تام لالستيطان.
انهـــا حاولـــت طمأنـــة  إال 
الفلســـطينيني امس االول من 
مراكش حيث شاركت في أعمال 
منتـــدى املســـتقبل بتأكيدهـــا 
ان »موقـــف ادارة أوبامـــا مـــن 
املســـتوطنات واضح وال لبس 
فيه وهو لم يتغير: ان الواليات 
املتحدة ال تقبل بشرعية مواصلة 
)اقامة( املستوطنات االسرائيلية«. 
ولكنها شددت مجددا على ضرورة 
استئناف مفاوضات السالم بال 

شروط.
وكان وزير الشؤون اخلارجية 
الفلسطيني رياض املالكي الذي 

شارك ايضا في منتدى املستقبل 
اعرب عن رضاه عن التصريحات 
التي أدلت بها كلينتون معتبرا 
»ان املوقف االميركي عاد الى ما 

كان عليه«.
ان اختتمـــت زيارتها  وبعد 
ملراكش توجهت كلينتون الى مصر 
للقاء املسؤولني املصريني، وفقا 

ملصدر ديبلوماسي مصري.
وكانت وزيـــرة اخلارجية 
االميركيـــة قد اجـــرت اتصاال 
هاتفيا مـــع نظيرها املصري 
أحمد أبوالغيط للتباحث معه 
حول عملية الســـالم واملوقف 
املصـــري املؤيد ملوقف رئيس 
الفلسطينية محمود  السلطة 
عبـــاس الرافض الســـتئناف 
املفاوضات دون جتميد كامل 

لالستيطان.
هـــذا وقالت كلينتـــون قبل 
مغادرتها مراكـــش إن الواليات 
املتحدة ستفي بالوعد الذي قطعه 
رئيسها باراك أوباما بأن تكون 
هناك »بداية جديدة« مع املسلمني 
وعرضت برامج جديدة لدعم قطاع 
األعمال والتنميـــة االقتصادية 

والتعليم.
وأضافت في كلمة أمام مؤمتر 
للتنمية في العاصمة املغربية أن 
البرامج تهدف أيضا إلى تشجيع 
التعاون العلمي والفني والتواصل 
العقائد املختلفة  بني أصحـــاب 

ومتكني املرأة.
في غضون ذلك، صرح وزير 
إيهود باراك  الدفاع اإلسرائيلي 
بأن حكومة بالده تواصل العمل 
من اجل استئناف املفاوضات مع 

الفلسطينيني.
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن 
باراك القول إن زيارته املرتقبة 
للواليـــات املتحـــدة مع رئيس 
الوزراء بنيامني نتنياهو هدفها 
التوصل الى اتفاقات مع االدارة 
األميركية من اجل مستقبل دولة 

اسرائيل.
واشار باراك الى ان الهدف من 
عملية التفاوض مع الفلسطينيني 
واضح وهو »التوصل الى اتفاق 
ينهي الصـــراع ويفي باملطالب 
املتبادلة ويؤدي إلى قيام دولة 
فلسطينية قابلة للحياة اقتصاديا 
واقليميا الى جانب دولة اسرائيل 
وانهاء االحتالل الـــذي بدأ عام 

.»67
وشـــدد وزير الدفاع على ان 
هذه االهداف كافة تعتبر »حيوية 
لدولة اســـرائيل« وان »جميع 

البدائل أسوأ منها«.
وأعـــرب باراك عـــن تقديره 
للجهود التـــي تبذلها كلينتون 
واملوفد األميركي جورج ميتشل 
من اجـــل دفع االتصـــاالت بني 
الطرفني االسرائيلي والفلسطيني 

قدما.

وزيرة الخارجية األميركية تبحث في مصر تطورات عملية السالم

زعيم االنقالب في فيجي
يطرد مبعوثي أستراليا ونيوزيلندا

سوفاـ  رويترز: طالب زعيم االنقالب في فيجي ورئيس الوزراء فرانك 
بينيماراما امس اســــتراليا ونيوزيلندا باستدعاء مبعوثيهما في البالد 

خالل 24 ساعة متهما إياهما بالتدخل في شؤون فيجي الداخلية.
وقال بينيماراما إنه أمر بطرد املبعوثني ألن اســــتراليا ونيوزيلندا 
تدخال في شؤون فيجي القضائية وحاوال تعليق خططه تعيني قضاة 
من سريالنكا. وأضاف في مؤمتر صحافي في العاصمة سوفا »من واجب 
حكومتي ضمان عدم تدخل أي حكومة أجنبية في استقالل وسالمة الهيئة 

القضائية. يجب أن نحمي دائما سيادتنا ونفتخر بها«.

وأشار إلى أن فيجي استعادت مبعوثها في كانبيرا.
ويطلب بينيماراما قضاة من سريالنكا بعد أن أصدرت محكمة في فيجي 

عدم شرعية حكومته وأقال هو أعضاء الهيئة القضائية بالبالد.
وسيسافر القضاة اجلدد عادة عبر إما استراليا أو نيوزيلندا. وفرضت 
استراليا ونيوزيلندا حظر سفر على أعضاء حكومة بينيماراما ولكنهما نفتا 
املزاعم بأنهما رفضتا منح تأشيرات للقضاة الذين سيجرى تعيينهم.

الى ذلك اعتبرت املستشـــارة 
األملانية اجنيـــال ميركل امس انه 
البد من منـــع ايران من احلصول 
على سالح نووي وانه يجب عدم 
إبداء أي تساهل معها في هذا األمر 
وقالت ان »أمن اسرائيل غير قابل 

للتفاوض«.
وقالت في خطـــاب ألقته أمام 
جلسة مشتركة للكونغرس األميركي 
»البد من عدم التساهل عندما يكون 
هناك خطر وقوع أســـلحة الدمار 
الشـــامل في أيدي ايران مبا يهدد 

األمن العاملي«.
واضافت في خطابها »ان وقوع 
القنبلة النووية بأيدي رئيس ايراني 
ينكر حصول احملرقة ضد اليهود 
ويهدد اســـرائيل وينكر حقها في 

الوجود هو أمر غير مقبول«.
وشددت على ان »أمن اسرائيل 
غير قابل للتفاوض اآلن والى األبد« 
وأضافت »وباملناسبة فليس اسرائيل 
وحدها التي تهددها ايران امنا كل 
العالم احلر« مضيفة القول »ان من 

يهدد اسرائيل يهددنا ايضا«.
وكانت ميركل قد اشـــارت في 
خطابها الى كارثة احلرب العاملية 
الثانية ومقتـــل 6 ماليني يهودي 
في احملرقة وما جلبته أملانيا من 
كراهية وتدمير وإبادة الى أوروبا 

وبقية العالم.

حتولوا منذ ذلك احلني اصالحيني 
يوجهون انتقادات حادة حلكومة 

محمود احمدي جناد احملافظة.
واصبـــح ميردامادي الذي قام 
بدور اساسي في احتالل السفارة 
في الرابـــع من نوفمبر 1979، بعد 
القومي  ذلك رئيسا ملجلس االمن 
ورئيسا للجنة السياسة اخلارجية 
الشـــورى )البرملان(  في مجلس 
االيراني. لكنه اليوم مسجون بتهمة 

محاولة اسقاط النظام.

اليوم من اشد منتقدي النظام.
وقال الطالب الذين سيطروا على 
مجمع »الشيطان االكبر« واحتجزوا 
حوالى خمسني ديبلوماسيا رهائن، 
انهم قامـــوا بهذا التحرك ردا على 
رفض واشـــنطن تســـليم الشاه 

املخلوع محمد رضا بهلوي.
وقد كانـــوا يخشـــون تدخال 
مثل االنقـــالب الذي نظمته وكالة 
االستخبارات املركزية )سي آي ايه( 
في 1953 الســـقاط رئيس الوزراء 

الوطني محمد مصدق، وتردد هتاف 
»املوت الميركا« في شوارع طهران 
حيث كانت احلشود تكبر بينما كان 

الطالب يقتحمون السفارة.
ووصف زعيم الثورة ومؤسس 
اجلمهورية االســـالمية اخلميني 
االستيالء على املبنى حينذاك بأنه 

»ثورة ثانية«.
لكن كثيرين من املشاركني في 
هذه العملية بينهم معصومة ابتكار 
وعباس عبدي ومحسن ميردامادي 

للواليات املتحدة بالتدخل«.
حتذير خامنئـــي جاء متزامنا 
مع دعوات عبر املواقع االلكترونية 
القريبة من املعارضة االصالحية 
الى التظاهر احتجاجا، على هامش 

التجمع الرسمي املقرر اليوم.
الذكرى أن  ومن مفارقات هذه 
عددا كبيرا مـــن االيرانيني الذين 
هاجموا الســـفارة االميركية قبل 
ثالثني عاما مدفوعني باعالن قيام 
اجلمهورية االســـالمية، اصبحوا 

ـ أ.ف.پ: ندد املرشـــد  طهران 
االعلى للثورة االسالمية في إيران 
علي خامنئي مجددا بسياسة الرئيس 
االميركي بـــاراك أوباما، مؤكدا ان 
عرضه الجراء حوار ينطوي على 
تهديدات، بحســـب مـــا نقل عنه 

التلفزيون الرسمي امس.
الرئيس  وقال خامنئي »هـــذا 
اجلديد، في اشارة الى اوباما، بعث 
برسائل شفوية ومكتوبة مقترحا 
علينا طي صفحة والتعاون لتسوية 
مشـــاكل العالم«. واضاف »خالل 
االشهر الثمانية االخيرة، ما الحظناه 

معاكس ملا يقولونه.
انهـــم  يقولـــون  ظاهريـــا، 
يتفاوضون ولكن في الوقت نفسه 
هم يهددون ويقولـــون انه اذا لم 
تؤد هـــذه املفاوضات الى النتائج 
التي يريدونها فانهم ســـيقومون 

بهذا االمر او ذاك«.
من جهة أخرى، حذر خامنئي 
حتذيرا الى املعارضة التي تنوي 
التظاهر اليوم على هامش احياء 
الذكرى الثالثني لالســـتيالء على 

السفارة االميركية.
وتوعد خامنئي في كلمة القاها 
امام طـــالب ونقلتها وكالة االنباء 
الرسمية املعارضة، من  االيرانية 
ان »االشـــخاص السذج والسيئو 
النية« لن يتمكنوا »من الســـماح 

سورية تنفي تعرض ممثل الصدر 
في دمشق لمحاولة اغتيال 

دمشق ـ هدى العبود:
نفت مصادر سورية تعرض مدير مكتب الشهيد الصدر في دمشق 
رائد الكاظمى حملاولة اغتيال.  ونقل موقع سيريا نيوز اإللكتروني عن 
مصــــدر مطلع قوله إن »الكاظمي تعرض مؤخرا حملاولة الضرب باليد 
أثنــــاء مروره بتلك املنطقة من قبــــل مواطن مدني نتيجة خالف مادي 
بينه وبني أحد أعضاء التيار الصدري الذي كان مســــتأجرا منزال عنده 
بذريعة أن مدير مكتب الشــــهيد الصدر لم ينصفه ويعطه حقه عندما 
اشتكى له«. وكان الكاظمي أكد في تصريح صحافي تعرضه يوم السبت 
املاضي لهجوم من شخص »يحمل مسدسا فرديا قبل أن يتمكن السائق 
من صدمه وشل حركته« وأضاف »أن اجلهات السورية املختصة ألقت 

القبض على املهاجم«، مرجحا أن يكون سوري اجلنسية.

ميركل: البد من عدم التسـاهل مع إيران في الحصول على سالح نووي.. وأمن إسرائيل غير قابل للتفاوض


