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عمان ـ أ.ف.پ: أدت احلكومة االردنية اجلديدة برئاسة سمير الرفاعي 
اليمني الدستورية امام العاهل االردني امللك عبداهلل الثاني أمس.

وقال الرفاعي في اول تصريح له بعد تنصيبه رئيسا للوزراء ان »هذه 
احلكومة ليست محافظة وال ليبرالية هذه حكومة اردنية«.

واضاف »ســـنتخذ القـــرارات احملافظة عندما يكـــون ذلك في مصلحة 
االردن وســـنتخذ القرارات الليبرالية ايضا عندما يكون ذلك في مصلحة 

الوطن«.

الحكومة األردنية برئاسة الرفاعي تؤدي اليمين أمام عبداهلل الثاني

طهران تخفض تعاونها مع »الذرية«.. وواشنطن تمهلها شهرًا لتبديل موقفها النووي
»التايمز« تكشف وثائق استخباراتية سرية تظهر سعي إيران لصنع »صاعق نووي«

لندن ـ عاصم علي والوكاالت
ال يبدو ان التوتر بني ايران والغرب ســـيرى 
تهدئة في القريب، اذ أعلن علي أكبر صاحلي رئيس 
منظمة الطاقة الذريـــة اإليرانية أمس، أن بالده 
ستخفض مســـتوى تعاونها مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بناء على طلب مجلس الشـــورى 
اإليراني من احلكومة، في حني أكد مستشار البيت 
األبيض لألمن القومي اجلنرال جيمس جونز انه 
يبقى امام ايران شـــهر واحد لتبدل موقفها فيما 
يتصل مبلفها النووي، وذلك حتت طائلة فرض 

عقوبات دولية جديدة عليها.
 وردا على ســـؤال لصحيفة »لو فيغارو« في 
مقابلة نشرت أمس، حول موقف روسيا من امكان 
فرض عقوبات جديدة على طهران، قال جونز ان 
روسيا »كانت متفهمة متاما لصبرنا، لكنها تفهم 
ان هذا الصبر يكاد ينفد وانه سيكون هناك تغيير 
في غضون شـــهر، ال اكثـــر، اذا لم يتخذ اجلانب 

االيراني اي موقف«.
 واضاف مستشار الرئيس االميركي باراك اوباما 
»قلنا دائما انه في نهاية العام ستحني حلظة احلكم 

على االجتاه الذي ترغب ايران في سلوكه«.
 وســـئل جونز ايضا عن مدى وجود خالفات 
بني باريس وواشنطن في شأن البرنامج النووي 
االيراني، وخصوصا ان فرنسا تنظر الى سياسة 
اوباما باعتبارها متساهلة اكثر من الالزم، فاجاب 
»ليس هناك اي انقســـام بـــني الواليات املتحدة 
وفرنسا في شأن العقوبات واملرحلة املقبلة على 

هذا الصعيد«.
 وشدد املسؤول االميركي على ان اي تغيير في 
النظام االيراني ينبغي ان يصدر من الداخل، وقال 
»ال فرنسا وال الواليات املتحدة تريدان املساهمة 
في االطاحة باحلكومة في ايران«، مالحظا انه »اذا 

حصل ذلك فسيكون السبب امرا آخر«.
 جاء ذلك مبوازاة ما كشفته صحيفة التاميز 
البريطانية أمس، أن »وثائق استخباراتية سرية« 
حصلت عليها تظهر أن ايران تعمل على اختبار 
مكون نهائي رئيســـي لقنبلة نووية. وأشـــارت 
الصحيفة الى أن الوثائق التي جاءت من مشروع 
نووي عسكري »حساس جدا« في ايران، تفصل خطة 
فترتها أربع سنوات الختبار محفز النيوترونات 
وهو املكون األساســـي في القنبلة النووية الذي 
يؤدي إلى إحداث االنفجار النووي. وذكرت »التاميز« 
في عددها أمس، ان أجهزة االستخبارات األجنبية 
تقـــول إن تاريخ الوثائق يعـــود إلى مطلع عام 

2007. وكانت أجهزة االستخبارات الغربية تعتقد 
بأن ايران أوقفت برنامجها للتسلح النووي عام 
2003 فقط بعدما حصلت علـــى املعرفة الالزمة 

لصنع قنبلة.
ونقلت »التاميز« عن مصدر في اســـتخبارات 
دولة آسيوية لم تسمها أن بالده تعتقد بأن ايران 
عملت على صنع سالح نووي حتى عام 2007 على 
األقل، وحتديدا لصنع صاعق نووي. وأشـــارت 
الى أن إحدى الوثائق التي ترجمت من الفارسية 
الى اإلجنليزية، توضح كيفية اســـتخدام منشأ 
النيترون )يورانيوم دوتوريد( الذي يقول خبراء 
إن االستخدام الوحيد له هو صنع سالح نووي، وأن 
باكستان استعملته في انتاج ترسانتها النووية. 
كما تدرس الوثائق كيفية اختبار الصاعق دون ترك 
آثار قد يلتقطها العالم اخلارجي، ما قد يتسبب في 

إحراج وفي عقوبات دولية على طهران.
وقال العالم الفيزيائي رئيس معهد العلوم واألمن 
الدولي في واشنطن ديڤيد أولبرايت »على الرغم 
من أن إيران قـــد تدعي أن هذا العمل هو ألهداف 

مدنية إال أنه ال تطبيق مدنيا له«.
وأكد مصدر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
أن الوكالة حصلت على هذه الوثائق كما اطلعت 
عليها وكاالت استخبارية من عدة دول غربية من 

ضمنها بريطانيا.
مـــن جهته أكـــد صاحلي عزم بـــالده خفض 
تعاونها مع »الذرية« شـــدد في نفس الوقت أن 
إيران ستواصل أنشطتها النووية املدنية في إطار 

القوانني واملعاهدات الدولية.
 وقال صاحلي - في تصريح لوكالة أنباء »مهر« 
اإليرانية - إنه بنـــاء على تنفيذ هذا الطلب فإن 
منظمة الطاقة الذرية اإليرانية ستخفض مستوى 
تعاونها مع الوكالة الدولية وجعله يقتصر على 
اتفاقية الضمانات وستواصل تعاونها مع الوكالة 
الدولية في نطاق التزاماتها في هذه االتفاقية ولن 
تقوم بأية خطوة خارج هذا النطاق، كما أن إيران 
من اآلن فصاعدا لن تبلغ الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية مسبقا ببناء املنشآت النووية كما فعلت 

في منشأة فوردو.
 وحول إعالن الرئيس اإليراني حتديد أماكن 
خمسة مواقع نووية جديدة لتخصيب اليورانيوم 
في إيران، أشـــار صاحلي إلى املـــادة الرابعة من 
معاهدة حظر االنتشار النووي والتي تنص على 
حق الدول في استخدام الطاقة النووية ألغراض 
سلمية مبا في ذلك عملية تخصيب اليورانيوم. 

إيران تقبض على »متورطين« بتمزيق صورة الخميني
تتجه لمحاكمة ثالثة أميركيين دخلوها بـ »شكل غير قانوني«

احدى »صور العام« التي وزعتها »ا.پ« لرجل يعتقد أنه اصيب برصاص القوات االيرانية خالل احدى 
املظاهرات املؤيدة للمعارضة في 15 يونيو املاضي

عواصم ـ رويترز: كشف املدعي العام في 
طهران عبـــاس جعفري دولت آبادي أمس ان 
إيران ألقت القبض على عدد من األشـــخاص 
بسبب واقعة متزيق صورة مؤسس اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية اخلميني أثناء احتجاجات 
مناهضة للحكومة األسبوع املاضي.  وأعلن عن 
االعتقاالت بعد يوم من توجيه املرشد األعلى 
للثورة علي خامنئي حتذيرا شـــديد اللهجة 
للمعارضة املؤيدة لإلصالح متهما إياها بخرق 

القانون بإهانتها الزعيم األعلى الراحل.
 ونقلت وكالة الطلبة اإليرانية لألنباء عن 
دولت آبادي قولـــه للصحافيني »مت التعرف 
على الناس الذين كانوا في املكان )الذي جرى 
متزيق صورة اخلميني فيـــه(«، وأضاف أن 
السلطات قامت بعمليات اعتقال أحدها جرى 
خالل التجمعات الطالبية في السابع من ديسمبر 
اجلاري دون ان يذكر أي أعداد أو أسماء. وقال 
دولت آبادي »كلهم في احلجز وأحدهم اعترف«، 
ونقلت وكالـــة انباء اجلمهورية االســـالمية 
االيرانيـــة عن املدعي العـــام قوله »لن تكون 

هناك رأفة مع من أهان مؤسس الثورة«.
من جهته، وصف الرئيس االيراني محمود 
أحمدي جناد معارضيـــه بأعداء إيران وأنهم 

عمالء للدول االجنبية.
ونقلت وكالة أنبـــاء العمال االيرانية عن 
أحمدي جناد القول »إن أعداء الدولة االيرانية 
غاضبون االن ويريدون أن ينتقموا من خالل 
إهانة مقدســـات البالد«، وحذر الرئيس قائال 
»يتعني على االعداء اخلوف من غضب الشعب 

االيراني الكبير«.
وقال جناد ان اخلطوة االخيرة التي قامت 
بها املعارضة تثبت بوضوح أن قادة املعارضة 

»ضد الدولة وأنهم عمالء لدول أجنبية«.
وحذر أنصار املعارضة من أنهم ســـوف 
يتجمعون في أعداد كبيرة لالحتجاج في طهران 
إذا ألقي القبض على زعيم املعارضة اخلضراء 

مير حسني موسوي بعد هذه االتهامات.
ومع ذلك دعـــا خامنئي الذي لـــه الكلمة 
االخيرة في شـــؤون الدولة وفقا للدســـتور 
الشـــعب للتحلي بالهدوء والسماح للقضاء 

بالتعامل مع املهاجمني. 
فـــي غضون ذلك، اعلـــن وزير اخلارجية 
االيراني منوچهر متكي أمس انه ستتم محاكمة 
ثالثة اميركيني لدخولهم ايران بـ »شكل غير 

قانوني« قبل اكثر من اربعة اشهر.
 وقال متكي خالل مؤمتر صحافي بثت قناة 
»برس تي ڤي« االيرانية الناطقة باإلجنليزية 
وقائعه مباشرة »ان استجواب هؤالء االميركيني 
الثالثة الذين دخلوا ايران بشكل غير قانوني 
الغراض مشبوهة يتواصل. ستتم محاكمتهم 
وسيصدر حكم« بحق كل من شاين باور )27 
عاما( وســـارة شورد )31 عاما( وجوش فتال 
)27 عاما( الذين اعتقلوا في 31 يوليو بعدما 
دخلوا االراضي االيرانية خالل نزهة في منطقة 
جبلية نائية في اقليم كردستان العراق، حيث 

تتداخل احلدود بني ايران والعراق.
من جهة أخرى، أعلن متكي أن طهران »ال 
تصر« على تبادل 400 كلـــغ من اليورانيوم 
الضعيف التخصيب الذي متلكه بالوقود النووي 
الالزم لتشـــغيل مفاعل االبحاث في طهران، 

بحسب ما نقلت عنه وكالة فارس لالنباء.
 وقال متكي ان »اجلمهورية االسالمية في 
ايران ال تصر علـــى تطبيق اقتراحها بتبادل 
400 كلغ من اليورانيوم في جزيرة كيش )في 
اخلليج(« بكميات من الوقود ملفاعل االبحاث 

في طهران.
 واضـــاف »مت طرح هـــذا االقتراح خالل 
محادثات ثنائية مع بعض االطراف. انه بادرة 

حسن نية للخروج من املأزق«.
 وتابـــع متكـــي »ال نصر علـــى )تطبيق 
االقتراح(. اردنا ان نفتـــح لهم طريقا. كانت 

فرصة، ال ميكننا االصرار لكي يقبلوا بها«.

الحوثيون يتهمون الطيران األميركي بقصفهم
صنعاء ـ يو.بي.آي ـ أ.ف.پ: اتهم املتمردون احلوثيون ســـالح 
الطيران األميركي باملشـــاركة في استهداف األراضي اليمنية بـ 48 

غارة حتى فجر امس.
وقـــال زعيم التمرد عبد امللك احلوثي في بيان وزع عبر البريد 
اإللكتروني ان الطيران األميركي يشارك في القصف الذي يتركز »على 
مناطق محافظة صعدة. وعلى شمال وشرق مدينة ضحيان وطخية 

ويسنم وبغارات جوية مكثفة من بداية املساء وحتى الفجر«.
وأضاف البيان أن »الغارات اجلوية تتم عبر طيران حديث وقنابل 
كبيرة جدا، ومتابعة الســـيارة املتحركة في املنطقة باالســـتعانة 

باألقمار الصناعية«.
وأشار الى أن »الطيران األميركي شن مساء أمس االول أكثر من 
20 غارة جوية على مختلف املناطق الشمالية في )محافظة صعدة( 

وواصل حتليقه على املنطقة حتى الفجر«.
وأضاف ان الطيران األميركي شن »أكثر من 28 غارة على منطقة 

تهامة ومديرية رعاز ومديرية شعدا« وغيرها.
وجـــاء اتهام احلوثيني لألميركيني باملشـــاركة في الغارات بعد 
تصريـــح قائد القوات املركزية األميركية اجلنرال ديڤيد بترايوس 
أمس االول بأن أميركا تدعم اليمن أمنيا في سياق التعاون العسكري 
الذي تقدمه واشنطن حللفائها في املنطقة مؤكدا أن السفن األميركية 
موجودة في املياه اإلقليمية اليمنية ليس فقط للمراقبة وإمنا إلعاقة 

إمداد املتمردين احلوثيني بالسالح.
وفي هذا السياق كشفت صحيفة »دايلي تليغراف« امس كذلك، 
أن الواليات املتحدة ارسلت قوات خاصة إلى اليمن لتدريب جيشها 
مع تزايد املخاوف من حتول هذا البلد إلى معقل اســـتراتيجي هام 

لتنظيم القاعدة.
وقالت الصحيفة إن الواليات املتحدة ارســـلت عددا صغيرا من 
فرق القوات اخلاصة لتحسني تدريب اجليش اليمني بسبب مخاوفها 

من حتوله إلى دولة فاشلة. واضافت أن هذه اخلطوة تأتي بعد قيام 
جيران اليمن باعتقال العشـــرات من مقاتلي القاعدة أثناء دخولهم 
وخروجهم من البالد في حني قررت سلطنة عمان تشديد االجراءات 
األمنيـــة على حدودها وزيادة عدد الدوريات البحرية حول شـــبه 
اجلزيرة العربية في محاولة العتراض حتركات مســـلحي القاعدة 

من قواعدهم في اليمن وجنوب آسيا.
ونسبت الصحيفة إلى مسؤولني أميركيني قولهم إن اليمن »أصبح 
قاعدة احتياطية لشبكة القاعدة االرهابية والتي تعتبره مالذا آمنا 
بعد احلملة العسكرية ضد اجلماعات اإلرهابية في باكستان وتكثيف 

العمليات ضدها في أفغانستان«.
واضافت أن تقارير املخابرات األميركية أكدت أن العشـــرات من 
اعضـــاء تنظيم القاعدة البارزين أقامـــوا موقعا لهم في اليمن ومت 
الكشف عن اقامتهم عالقات وثيقة مع اجلماعات املسلحة املتمركزة 

في جنوب آسيا من خالل اعتراض املكاملات الهاتفية.
واشـــارت »دايلي تليغراف« إلى أن ديبلوماسيني غربيني حثوا 
القيادة اليمنية على تبني اصالحات من شـــأنها أن تسمح بتوزيع 
املســـاعدات الدولية بشكل فعال على جميع مناطق البالد وحذروا 
من أن الوقت ينفد. ونسبت الصحيفة إلى ديبلوماسي غربي قوله 
»أمامنـــا عامني فقط النقاذ الدولة في اليمن وهذا يعني أن الرئيس 
)علي عبداهلل صالح( يجب أن يضع حدا للحرب في الشمال ويعيد 
بسط سيطرة حكومته على املناطق القبلية املتضررة من التطرف 

ومنع زعزعة استقرار البالد من قبل املتسللني من الصومال«.
 الى ذلك أفادت وكالة االنباء اليمنية الرســـمية أمس ان جنديا 
مينيا فتح النار على مجموعة من العسكريني في تعز )جنوب اليمن( 

ما ادى الى مقتل ستة منهم اضافة الى مدني واحد.
 واضافت الوكالة ان ستة جنود آخرين اصيبوا في اطالق النار 

الذي جرى مساء امس االول قرب املتحف الوطني في تعز. 

»دايلي تليغراف«: قوات أميركية خاصة تدرب الجيش اليمني القضاء البريطاني يأمر بالقبض على ليڤني
الرتكابها »جرائم حرب« خالل العدوان على غزة

حماس تدعو إللغاء المبادرة العربية
غزة ـ أ.ف.پ: اكدت حركة حماس في الذكرى 
الـ 22 لتأسيسها ان احلوار طريقها الوحيد حلل 
ــية مع حركة فتح، مشددة على  اخلالفات السياس
ان اجلندي االسرائيلي املختطف جلعاد شاليط »لن 
ــرائيل عن االسرى  يرى النور« اال اذا افرجت اس

الفلسطينيني الذين تطالب بهم.
 وقالت حماس في بيان ان »احلوار هو سبيلنا 
حلل اخلالفات السياسية مع اشقائنا في الوطن«، 

في اشارة الى حركة فتح.
 وشددت حماس في بيانها على متسكها »باملقاومة 
ــتراتيجيا حتى دحر االحتالل عن كامل  خيارا اس
ترابنا الوطني واقامة الدولة الفلسطينية املستقلة 
ــدت احلركة الرئيس  وعاصمتها القدس«.  وناش
الفلسطيني »محمود عباس وحركة فتح الى اعادة 
النظر في خياراتهم السياسية بعد ان ثبتت عبثية 
املفاوضات وفشل الرهان على واشنطن. واضافت 
»كما ندعوهم لوقف كافة اشكال التنسيق االمني 

مع االحتالل ووقف مالحقة املجاهدين«.
 ودعت حماس الى »الغاء املبادرة العربية للسالم 
بعد ان رفضها االحتالل الذي اثبت انه ليس شريكا 
ــالم والتوجه احلقيقي لبناء  صاحلا لصناعة الس
ــتراتيجية عربية واسالمية جديدة ترتكز على  اس

دعم املقاومة الفلسطينية كخيار البديل عنه«.

مولن: طالئع قوات المارينز اإلضافية 
ستصل إلى أفغانستان خالل أيام 

كابــــول ـ ا.ف.پ: اعلن االميرال مايكل مولــــن رئيس هيئة االركان 
االميركيــــة املشــــتركة، ان طالئع قوات املارينز االضافية ســــتصل الى 
افغانســــتان هذا االسبوع في اطار االســــتراتيجية االميركية اجلديدة 

للحرب في افغانستان.
وجاءت تصريحات مولن خالل زيارة لكابول بعدما امر الرئيس االميركي 

باراك اوباما بارسال ثالثني الف جندي اضافي الى افغانستان.
وصرح مولن للصحافيني ان »اجلزء الرئيسي من االستراتيجية كان 
القرار بارسال 30 الف جندي اميركي اضافي الى افغانستان، وستصل 
عناصر املارينز من معسكر لوجون هذا االسبوع«، في اشارة الى اكبر قاعدة 

ملشاة البحرية )املارينز( على الساحل الشرقي للواليات املتحدة.
واعرب مولن عن قلقه بشأن »تزايد« التواطؤ بني طالبان افغانستان 
وتنظيــــم القاعدة وغيرهــــا من اجلماعات املتطرفــــة التي تختبىء في 

باكستان املجاورة.
وقال »ال أزال قلقا للغاية بشأن زيادة مستوى التواطؤ بني طالبان 
افغانســــتان والقاعدة وغيرها من اجلماعات املتطرفة التي تختبىء في 
باكســــتان«. واضاف ان »الوصول الى هذه الشبكة التي اصبحت اكثر 

رسوخا االن، سيصبح مهمة اكثر صعوبة مقارنة بعام مضى«.
وفي افغانســــتان، حذر مولن من ان املسلحني اصبحوا يسيطرون 
على نحو ثلث الواليات في البلد املضطرب. واضاف »لقد اصبح التمرد 
اكثر عنفا وانتشارا وتطورا. واصبح املسلحون يسيطرون على تسع 

من الواليات االفغانية الـ 34 لقد اصبحوا اكثر فاعلية«.

عواصـــم ـ وكاالت:  
أفـــادت تقارير إخبارية 
بريطانية أمس بأن أمرا 
قضائيـــا صـــدر بإلقاء 
القبـــض علـــى وزيرة 
اإلسرائيلية  اخلارجية 
السابقة تسيبي ليڤني 
بتهم جرائم حرب بصفتها 
من املسؤولني عن العدوان 
اإلســـرائيلي على قطاع 

غزة قبل عام.
اال أن مكتـــب رئيس 
ان  حزب كادميـــا أعلن 
ليڤني ألغت سفرها إلى 

بريطانيا ونفى أن يكون ذلك بسبب صدور 
أمر االعتقال.

ونقــــل موقــــع »يديعــــوت أحرونوت« 
االلكتروني أمس عن مصادر في مكتب ليڤني 
قولها إن »الدعوة إلى مؤمتر »كيرن كييمت 
ليسرائيل« )الصندوق الدائم إلسرائيل( تأجل 
من جانبنا قبل أسبوعني على خلفية مواعيد 
اللقاءات مع مسؤولني في احلكومة البريطانية 
التي لم يكن باإلمكان عقدها خالل فترة انعقاد 
املؤمتر ولالمتناع عن التغيب عن البالد لفترة 

أطول من املقرر«.

وقالت املتحدثة باسم 
»كيرن كييمت ليسرائيل« 
في بريطانيا ميشيل آميير 
إن ليڤنــــي حتدثــــت إلى 
املؤمتر أمس عبر الڤيديو، 
وأن هذا األمر كان مخططا 
منذ البداية وليس بالسفر 

إلى لندن.
وأضافت املصادر في 
مكتب ليڤني أن »رئيسة 
املعارضــــة تعتز بجميع 
القرارات املتعلقة بعملية 
املســــكوب«  »الرصاص 
العسكرية على قطاع غزة 
في 27 ديســــمبر 2008 واســــتمرت 22 يوما 
والعملية حققت أهدافها بالدفاع عن مواطني 
إســــرائيل وإعادة قدرة الردع إلى إسرائيل 
وستواصل ليڤني متثيل هذا املوقف في كل 
مكان في العالم، وحماس ليست شريكة في 
حوار، لذلك يجــــب العمل ضدها بالقوة في 
موازاة إجراء مفاوضات مع اجلهات املعتدلة، 
كما أنه ال ينبغي إجراء أي مقارنة بني جنود 
اجليش اإلســــرائيلي واإلرهابيني، وهذا هو 
موقفها سواء صدر أمر اعتقال أو لم يصدر 

وهو أمر غير معروف لنا«.

بترايوس: تراجع عدد المتسللين األجانب 
وازدياد حدة هجماتهم في العراق

عواصـــم ـ وكاالت: قال قائـــد القيادة املركزية 
في اجليش األميركي اجلنرال ديڤيد بترايوس إن 
عدد املقاتلني األجانب الذين يتسللون إلى العراق 
شـــهد تراجعا ملحوظا غير أن هجماتهم أصبحت 

أكثر فداحة.
 ونقل راديو »سوا« األميركي أمس عن بترايوس 
قوله، على هامش مشاركته في مؤمتر األمن اإلقليمي 
في البحرين، إن قـــدرات تنظيم القاعدة وطاقاته 

تضاءلت بشكل الفت.
 وأوضح أن عدد املتسللني من املقاتلني األجانب 
انخفض من 110 مقاتلني كل شـــهر إلى 10 مقاتلني 

فقط في الوقت الراهن.
 ورأى بترايـــوس أن تنظيم القاعدة يعمد إلى 
تخفيض مســـتوى هجماته اليومية مقابل شـــن 
هجمات نوعية بني حني وآخر، بغية إحداث ضجة 

إعالمية.
 تصريحات بترايوس تزامنت مع اســـتئناف 
مجلس النواب العراقي لليوم الثالث امس جلسات 

استماعه للوزراء االمنيني حول التفجيرات االخيرة، 
لكنها حتولت الى سرية بطلب من وزير الداخلية 
جواد البوالني الطالع املجلس على معلومات تخص 
االشخاص املسؤولني عن تفجيرات أغسطس املاضي. 
وقال مصدر برملاني لوكالة فرانس برس ان »وزير 
الداخلية طلب من مجلس النواب جعل اجللســـة 
سرية الطالعهم على التحقيقات التي تخص الشبكة 
املتورطة بتفجيرات وزارتي املالية واخلارجية في 

اغسطس«.
 وكان الوزير العراقي كشف في اليوم السابق عن 
اعتقال 13 »مجرما« متورطني بتفجيرات أغسطس 
التي ضربت بغداد واســـفرت عن مقتل نحو 100 
شخص واصابة مئات اخرين بجروح. واعلن انه 

سيتم اعدام هؤالء املتورطني قريبا.
 من جهته استبعد عضو البرملان العراقي عن 
القائمة العراقية املوحدة أســـامة النجيفي اتخاذ 
البرملان ألي إجراءات ضد املسؤولني األمنيني رغم 

اقرارهم بإمكانية وقوع تفجيرات مماثلة قريبا.

تسيبي ليڤني


