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كابول � وكاالت: ختمت طالب���ان العام 2009 بضربة نوعية 
قتلت 8 من ال� »سي اي ايه«، واستقبلت العام 2010 بقتل أربعة 
جنود أميركيني وجندي بريطاني في انفجارين منفصلني بقنبلتني 
بدائيتي الصنع مزروعتني على الطريق في جنوب أفغانس���تان 

مساء امس االول.
واعلن���ت حركة طالبان امس أن سلس���لة من التفجيرات في 
منطق���ة باجنواي في اقليم قندهار اجلنوبي اس���فرت عن مقتل 

عدد من اجلنود األجانب.
 بدورها ذك���رت وزارة الدفاع البريطانية في بيان ان جنديا 
بريطانيا قتل اثناء دورية مترجلة في منطقة ناد علي في اقليم 
هلمند بع���د ظهر أمس االول. الى ذلك وص���ل مدير االخبار في 
التلفزيون الفرنسي بول ناهون صباح امس الى كابول الجراء 
مباحثات مع السلطات االفغانية حول مصير الصحافيني الفرنسيني 

اللذين خطفا االربعاء املاضي شمال شرق العاصمة االفغانية.

طالبان تقتل 4 جنود أميركيين وآخر بريطانيًا بأفغانستان

آالف املسافرين األميركيني جتمعوا في مطار نيوآرك في نيوجيرسي إلعادة تفتيشهم بعد حتذير أمني  )أ.پ(

متظاهرون أمام البيت األبيض يطالبون حكومة إيران باالفراج عن السجناء السياسيني في ايران             )أ.پ(

تأهب في اليمن.. والسفارة الفرنسية بعد األميركية والبريطانية تغلق »حتى إشعار آخر«
صنعاء � وكاالت: في خطوة تنذر بخط����ورة التهديدات األمنية التي 
تشكلها القاعدة انضمت الس����فارة الفرنسية في صنعاء إلى السفارتني 

األميركية والبريطانية وأعلنت إغالق أبوابها، كإجراء احترازي.
وفيما لم تعلن اخلارجية الفرنسية مدة اإلغالق، بينت أن سببه تهديد 
»جماعات تنسب نفس����ها إلى القاعدة في جزيرة العرب بعثات التمثيل 
االجنبية في اليمن« وتزامن ذلك مع رفع درجات التأهب لقوى األمن اليمنية 

وتشديد اجراءاتها حول البعثات الديبلوماسية واملصالح الغربية.
وحتت ضغط التهديدات املتزايدة للقاعدة أيضا، أغلقت أميركا وبريطانيا 
سفارتيهما في صنعاء لليوم الثاني أمس، دون حتديد موعد إلعادة افتتاحهما. 
والسبب مخاوف من هجمات محتملة هدد بالقيام بها تنظيم القاعدة بعد 

احملاولة الفاشلة لتفجير طائرة أميركية يوم امليالد في ديترويت.
 وذكرت الس����فارة األميركية أن االغالق س����ببه تهديدات من تنظيم 

القاعدة باليمن. 
من جهته، أعرب السيناتور كيت بوند كبير األعضاء اجلمهوريني في 
جلنة االستخبارات التابعة ملجلس الشيوخ عن أمله في أن تتعلم حكومة 
الرئيس باراك أوباما من أخطاء حكومة سلفه جورج بوش بإعادة معتقلي 

غوانتانامو اليمنيني الى بالدهم.
مبوازاة ذلك صرح مصدر حكومي ميني بأن الشرطة داهمت قرية قرب 
العاصمة اليمنية صنعاء أمس وقتلت اثنني من املش����تبه في انتمائهما 
لتنظيم القاعدة. وأضاف املصدر لوكالة األنباء األملانية أن مشتبها به ثالثا 

جرح وجرى اعتقاله في العملية التي متت في مديرية أرحب. 
عل����ى جبهة أخرى ف����ي اليمن ايضا، لقي 5 أش����خاص من املتمردين 
احلوثي����ني مصرعهم في املواجهات املس����تمرة م����ع القبائل في محافظة 
»اجلوف« اليمنية الواقعة إلى الشرق من محافظة صعدة الشمالية، وذلك 
فيما يعد محاولة من احلوثي����ني لفتح جبهة جديدة من املواجهات، بعد 

تضييق اخلناق عليهم في صعده.
وذك����ر موقع »مأرب برس« اليمني املس����تقل، »إن املواجهات أدت إلى 
مقتل خمس����ة من احلوثيني وجريح واحد من قبائل »الشوالن« مبنطقة 
»املطمة« في جبل »أس����ود الوازعي«، وأن االش����تباكات بني »الشوالن« 
واحلوثيني استمرت طوال امس باألسلحة اخلفيفة واملتوسطة، في الوقت 
الذي شهدت منطقتا »املطمة« و»الزاهر« مبحافظة »اجلوف« أمس قصفا 

بالطيران ملواقع تابعة لعناصر من احلوثيني«.
من جانبه، هاجم مفاوض املتمردين احلوثيني في اتفاقية الدوحة صالح 
هب����رة نظام الرئيس علي عبداهلل صالح قائال انه يفتقر الى الش����رعية 

بسبب »اجلرائم«التي يرتكبها بحق الشعب.
وجاء كالم هبرة بعد س����اعات من توجه وزير اخلارجية اليمني أبو 
بكر القربي الى قطر حامال رسالة من صالح الى أمير قطر الشيخ خليفة 

بن حمد آل ثاني تتعلق بالعالقات اليمنية القطرية. 
من جهة أخرى، كشف وزير صومالي أن املتمردين اليمنيني يوفرون 
الس����الح للمسلحني اإلس����الميني في حربهم لفرض السيطرة على كامل 

األراضي الصومالية.
وقال وزير الدفاع شيخ يوسف محمد سياد إلذاعة جاروي إن قاربني 
محملني بأس����لحة خفيفة وذخائر لبنادق الكالشينكوف وقنابل يدوية 

وصلت »لتأجيج العنف في الصومال«.

القوات اليمنية تقتل عنصرين من »القاعدة« ومصرع خمسة حوثيين على أيدي مقاتلي القبائل

»القاعدة« تستنفر أميركا: إجراءات صارمة 
على القادمين  من 14 دولة بينها 9 عربية

الصدريون يخوضون االنتخابات العراقية 
باسم »كتلة األحرار« وتضم مستقلين

واش����نطن � يو.ب����ي.آي: أعل����ن 
مس����ؤولون في اإلدارة األميركية ان 
املس����افرين الواصلني إلى الواليات 
املتحدة من 14 دولة بينها باكستان 
والس����عودية ونيجيري����ا واليم����ن 
سيخضعون للتفتيش الذاتي املكثف 
عبر أجهزة الكشف الكامل للجسد بدءا 
من أمس على خلفية محاولة تفجير 
طائرة الركاب األميركية في ديترويت 

التي تبنتها القاعدة.
ونقلت صحيفة »واشنطن بوست« 
عن املسؤولني أن من سيخضع لهذا 
التفتيش اخلاص هم املسافرون الذين 
يحملون جوازات سفر أو ينتقلون 
على منت رحالت آتية أو متر عبر دول 
مدرجة على أنها »دول راعية لإلرهاب« 
على حد قول الصحيفة، وهي كوبا 

وإيران والسودان وسورية.
أما الدول ال� 10 من الدول األخرى 
»ذات االهتمام« التي تعاني من وطأة 
اإلرهاب فتض����م 7 دول عربية هي: 
اجلزائ����ر والعراق ولبن����ان وليبيا 
والسعودية والصومال واليمن، إلى 
جانب 3 دول أخرى هي: أفغانستان 

ونيجيريا وباكستان.
وأشارت الصحيفة إلى أن هؤالء 
املسافرين س����يخضعون للتفتيش 
الذاتي عبر أجه����زة متطورة بينها 
الكامل للجسد في  الكش����ف  أجهزة 
الدول املتوافرة لديها أو عبر أجهزة 
أخرى تكشف آثار املتفجرات إضافة 

إلى تفتيش مضاعف حلقائبهم.
ولفت املسؤولون إلى أن املسافرين 
اآلخرين املتجهني إلى الواليات املتحدة 
سيخضعون ملثل هذه اإلجراءات لكن 

بشكل عش����وائي أو في حال وجود 
أي شك بأحدهم. كذلك أعطى رئيس 
احلكومة البريطانية غوردون براون 
أم����س األول الضوء األخضر لوضع 
أجهزة لفحص اجلس����م بالكامل في 
املطارات البريطانية فيما كانت هولندا 
أعلنت األس����بوع الفائت أنها ستبدأ 
استخدام هذه األجهزة على املسافرين 

املتجهني إلى الواليات املتحدة.
ويالحظ أنه باستثناء كوبا، فإن 

باقي الدول إما عربية أو إسالمية.
مسؤول آخر في وزارة اخلارجية 
األميركية أوضح ل� »سي.ان.ان«، رافضا 
الكشف عن هويته نظرا حلساسية 
طبيعة املعلومات، ان الدول املدرجة 
ف����ي القائمة هي أماكن »حيث توجد 
لدينا مخاوف بشأن وجود تنظيمات 

مرتبطة بتنظيم القاعدة«.
وشارك في وضع هذه القائمة كل 
من وزارة اخلارجية األميركية ووزارة 
الداخلي والوكاالت واألجهزة  األمن 

االستخباراتية األخرى.
وبخالف اإلجراءات السابقة التي 
اتخذتها إدارة أمن النقل واملواصالت 
األميركية، ف����إن اإلجراءات األخيرة 
ليست محددة مبدة زمنية، ومن املقرر 
أن يس����تمر العمل بها إلى أجل غير 
مسمى، رغم أن اإلدارة ستجري بني 
الفينة واألخرى عملية مراجعة وتقييم 
لهذه اإلجراءات مبا يتفق ومعلومات 
أمنية واستخباراتية جديدة، بحسب ما 
كشف عنه مصدر فيدرالي في مكافحة 

اإلرهاب ل� »سي.ان.ان«.
وقالت التعليمات، املوجهة إلى كل 
شركات الطيران احمللية )األميركية 

الداخلية( والدولية، ان أي شخص 
يسافر إلى الواليات املتحدة األميركية 
ج����وا »من دول راعي����ة لإلرهاب أو 
دول أخ����رى ذات عالقة، أو مير بها، 
مطالب باخلضوع إلجراءات التفتيش 

والتدقيق الصارمة«.
جاء ذلك قبل إعادة فتح احملطة »أ« 
الدولي  في مطار »نيوارك ليبرتي« 
بوالية نيوجيرس����ي األميركية بعد 
ساعات على إغالقه إثر تسجيل خرق 
أمني سببه رجل سار باجتاه خاطئ 
ودخل منطقة محظورة ولم يخضع 
للتفتيش عند إحدى نقاط اخلروج.

وأفادت صحيفة »ذي ستار ليدغر« 
األميركي����ة ان عملية إعادة تفتيش 
ال����ركاب الذي����ن منعوا من الس����فر 
استؤنفت وقس����موا إلى مجموعات 

من 25 شخصا.
وأكدت الصحيف����ة ان حتقيقات 
جرت للتعرف عل����ى هوية الرجل. 
وكانت السلطات أقفلت احملطة بعدما 
خرق الرجل اإلجراءات فبدأت عملية 

بحث عنه.
وأكدت اإلدارة انه لم يسمح ألي 
طائرة مبغ����ادرة احملطة وبقي آالف 
الركاب عالقني وأعيدوا إلى اخلارج 

إلعادة تفتيشهم.
وقال����ت املتحدثة باس����م اإلدارة 
آن ديفي����س ان الس����لطات راجعت 
كل كاميرات املراقبة ولكنها ليس����ت 
واثق����ة مم����ا اذا كان الرجل تخطى 
احلاجز ثم خ����رج أو انه لم يخضع 

أبدا للتفتيش.

بغداد � وكاالت: اعلن نصار الربيعي رئيس الكتلة 
الصدرية ف����ي البرملان العراقي ان الكتلة س����تدخل 
االنتخابات البرملانية املقبلة باسم كتلة االحرار بدال 

من الكتلة الصدرية.
وقال الربيعي في مؤمتر صحافي عقده امس »ان 
هذه التسمية س����تطبق من اآلن ملا تبقى من الدورة 

االنتخابية احلالية«.
واش����ار الى ان املرشحني من كتلة االحرار ليسوا 
فقط من ابناء التيار الصدري امنا هناك مرش����حون 

مستقلني فازوا في االنتخابات التمهيدية للتيار.
واضاف: في الفترة السابقة عقدت اجتماعات في 
االئتالف الوطني العراقي ومت االتفاق على تصحيح 
السلبيات التي حدثت في االئتالف الوطني العراقي 

السابق وكان هذا سببا لدخولنا في هذا االئتالف.
من جهته اعرب رئيس ال����وزراء العراقي نوري 
املالكي عن امله في ان تتمخض االنتخابات التشريعية 
املقبلة في العراق عن تشكيلة حكومية تسهم في انهاء 

ارث النظام العراقي البائد وحتقق مبدا عدم التدخل 
في الشأن الداخلي لدول اجلوار.

وأوضح املالكي خالل كلمة له اثناء افتتاح مشروع 
للماء في محافظة النجف جنوبي العراق انه البد من 
ان تقضي االنتخابات بنتائجها على عزلة العراق مع 

دول اجلوار ومحيطه االقليمي.
وأضاف: يجب ان تنتهي صورة العراق التي كرسها 
النظام البائد باحلروب واحتالل الدول على الصعيد 
اخلارجي فضال عن املقابر اجلماعية وتكريس الطائفية 
على الصعيد الداخلي. ودعا املالكي الى حسن االختيار 
خالل االنتخابات املقبلة وان يتم اقصاء كل من جند 
فيه »ذرة من فكر النظام البائد« في اش����ارة منه الى 
اجلهات السياس����ية التي يتهمها بالتقرب الى حزب 
البعث املنحلة. أمنيا لقي ثالثة من عناصر الشرطة 
العراقية حتفهم وأصيب ثمانية آخرون امس جراء 
انفجار عبوتني ناسفتني استهدفتا دوريات للشرطة 

العراقية وسط مدينة كركوك شرق بغداد.

إعادة فتح محطة في مطار نيوارك بعد إغالقه بسبب خرق أمني

طهران تعترف باعتقال أجانب خالل احتجاجات عاشوراء
وتهدد بإعدام من »استخدموا األسلحة النارية« في المظاهرات

عواص���م � وكاالت:  كش���ف 
التلفزي���ون اإليراني ألول مرة 
أمس، ان طهران ألقت القبض على 
عدد من األجانب خالل االشتباكات 
التي وقعت بني أنصار املعارضة 
وقوات االمن على هامش االحتفال 
بيوم عاشوراء في 27 ديسمبر 

املاضي.
وقال وزير املخابرات حيدر 
مصلحي للتلفزيون ان عددا »من 
االجانب بني الذين اعتقلوا يوم 
عاش���وراء، انهم يقودون حربا 
نفسية ضد املؤسسة احلاكمة، 
لقد دخلوا ايران قبل يومني من 

عاشوراء«.
ودون ان يقدم الوزير املزيد 
م���ن التفاصي���ل عن جنس���ية 
املعتقلني، اكد أن هؤالء االجانب 
وظفوا من قبل ايرانيني موجودين 
باخلارج، اال انه اعترف بأنهم لم 
يشاركوا مباشرة في االحتجاجات 
وامنا قاموا بتصويرها الرسالها 
الى وكاالت االخبار وبثها على 

االنترنت.
من جهته، توعد املدعي العام 
اإليراني محس���ني ايجئي أمس 
بالتعامل من دون تس���امح مع 
املعارضني الذي���ن تظاهروا في 
يوم عاش���وراء وهدد بتطبيق 
عقوبة اإلعدام بحق من استخدموا 

االسلحة النارية.
ونس���بت وكالة أنباء »مهر« 
شبه الرسمية إلى ايجئي قوله 
ان القضاء سيتعامل مع معتقلي 
»أحداث الشغب في يوم عاشوراء 
م���ن دون أي تس���امح ووفق���ا 

للشريعة والقانون«.
وأض���اف »القض���اء أمام���ه 
إجراءات وفقا للقانون، وعندما 
ندعو لإلس���راع ف���ي العمل ال 
القانون.  يعني ذل���ك تخط���ي 
نتعهد مبتابعة القضية في إطار 
أقل وقت ممكن«،  القانون وفي 
وأش���ار الى ان اجلهات األمنية 
واالستخباراتية حتقق حاليا مع 
املعتقلني وسيتم إكمال ملفاتهم 
س���ريعا ويقدمون الى احملاكمة 

طه���ران للغرب »ليس علينا ان 
نوافق على م���ا يريدون فرضه 
علين���ا«، واضاف »كال، ال ميكن 

فعل هذا«.
من جهة أخرى، قال كوشنير 
إن النظام اإليراني »مهدد« بفعل 
»اشخاص مصممني بشدة بعضهم 
متدين للغاي���ة، ومن املرجعية 

الشيعية نفسها«.
وأضاف ردا على سؤال حول 
النظام  املواجهات بني  اش���تداد 
واملعارضة في ايران ان »مصير 

النظ���ام االيراني ليس مس���ألة 
دولية بل مس���ألة داخلية، نرى 
جميعا انه مهدد بفعل اشخاص 
ثابتي العزمية، بعضهم متدين 
للغاية، ومن املرجعية الشيعية 

نفسها«.
النظام مهدد  وتابع »نع���م، 
جراء حركة احتجاجية داخلية 
ال أعرف ما الذي ستفضي اليه«، 
مشيرا الى »حركة احتجاج داخل 

املرجعية الدينية«.
وقال »على ح���د معلوماتي 
ثمة غالبية هائلة من الشيعة من 
مراتب رفيعة للغاية، ليسوا على 
توافق مع هذا النظام وينقضون 

صفته الدينية نفسها«.
واض���اف »القم���ع ش���ديد، 
علين���ا ان ندي���ن حتدي���دا ذاك 
الذي يستهدف متظاهرين عزال 
يتعرضون للرصاص واالعتقال 
وألحكام بالغة القسوة تصل الى 

حد االعدام«.
  وفي س���ياق متصل نقلت 
أوساط احلوزة العلمية الدينية 
في قم أن حفيد االمام اخلميني، 
السيد حس���ن اخلميني، وباقي 
أفراد أسرته يعتزمون مغادرة 

إيران الى النجف في العراق.
وأوضحت أن هذا القرار اتخذه 
حس���ن اخلميني عقب االعتداء 
على املقر الس���ابق إلقامة جده 
اخلميني في حسينية جماران 
عندما كان الرئيس السابق محمد 
خامتي يلق���ي خطابا في ذكرى 

عاشوراء.
ولم توضح املص���ادر ما إذا 
كانت إقامة أس���رة اخلميني في 
النجف ستطول أم أنها ستكون 
مؤقتة. وبحسب األوساط نفسها، 
فإن بع���ض املعتدلني في التيار 
احملافظ يحاولون ثني اخلميني 
احلفيد عن قراره، وسط مخاوف 
أيدي  من تعرضه للقت���ل على 
املتش���ددين الذين ينادون علنا 
هذه األيام بإعدام من يصفونهم 
ب���رؤوس الفتنة واحملاربني هلل 

وللرسول.

الواليات املتحدة، أمس املهلة التي 
حددتها طه���ران للغرب بنهاية 
الش���هر، وقال وزير اخلارجية 
الفرنس���ي برنار كوش���نير إن 
باريس ترفض »املناورة األخيرة« 
اليران التي هددت باس���تئناف 
تخصيب اليورانيوم بعد املهلة 
بنسب اعلى مالم يرضخ الغرب 

لشروطها.
وقال كوشنير الذاعة »ار تي 
ال« الفرنس���ية ردا على سؤال 
بشأن املهلة النهائية التي حددتها 

مشيرا الى ان »احملكمة بدورها 
س���تعمل بحزم ووفقا للقانون 

وفي أسرع وقت ممكن«.
وقال »ان من يثور ضد اإلمام 
احل���ق والولي احلق جزاؤه في 
الشرع اإلسالمي اإلعدام« مشيرا 
الى ان »من استخدموا األسلحة 
النارية واملدى من اجل بث اخلوف 
الن���اس يعتبرون  والرعب بني 

محاربني وحكمهم اإلعدام«.
على صعيد االزمة االيرانية 
الغرب، رفضت فرنسا بعد  مع 

باريس ترفض المهلة اإليرانية: مرجعيات دينية »مصممة بشدة« على مواجهة النظام اإليراني

عباس من القاهرة: ال نريد استئناف 
المفاوضات على أسس »ضبابية«

الفيصل في سورية بعد مصر لبحث المصالحة الفلسطينية

عواصم ـ هدى العبود والوكاالت
 في إط���ار تنس���يق املواقف 
العربي���ة جتاه قضاي���ا املنطقة 
الفلسطينية  وخاصة املصاحلة 
والتمرد احلوث���ي، أعلن مصدر 
ديبلوماسي عربي في دمشق أمس 
أن وزير اخلارجية السعودي األمير 
س���عود الفيصل سيزور دمشق 

نهاية األسبوع اجلاري.
وفي ذات االطار يزور الفيصل 
القاهرة قادما من الكويت، تعزيزا 
لالتصاالت التي جتريها الرياض 
مع عدد من العواصم العربية بشأن 
التطورات اجلارية على الساحتني 

العربية واإلقليمية.
في غضون ذلك أعلن الرئيس 
الفلس���طيني محمود عباس اثر 
لقائه الرئيس املصري حس���ني 
مبارك أمس في شرم الشيخ انه 
ال يريد استئناف املفاوضات مع 
اسرائيل على اسس »ضبابية«، 
مؤكدا ان هناك »تفاهما تاما« بينه 
وبني القاهرة على اسس استئناف 

هذه املفاوضات.
وأكد عباس ان هذه األس���س 
ثالث���ة وهي ان »تك���ون القدس 

املفاوضات،  مشمولة في عملية 
وض���رورة وقف االس���تيطان، 
ووضع املرجعي���ة الدولية لهذه 

العملية«.
وأوضح عباس انه »ال اعتراض 
على العودة الى طاولة املفاوضات 
او عق���د لق���اءات اي���ا كانت من 
حيث املب���دأ، ونحن ال نضع اية 

شروط«.
غي���ر انه اض���اف »نحن قلنا 
ومازلن���ا نقول انه ف���ي الوقت 
الذي يتم فيه وقف االس���تيطان 
ويتم االعتراف باملرجعية الدولية 
س���نكون جاهزين الس���تئناف 

املفاوضات دون ادنى نقاش«.
وتابع »اننا متفاهمون متاما 
حول هذا املوقف مع اشقائنا في 

مصر«.
وبعد عب���اس، وصل العاهل 
االردني امللك عبداهلل الثاني بعد 
ظهر أمس الى شرم الشيخ الجراء 
محادثات مع مبارك حول عملية 

السالم.
من جهت���ه، نفى مستش���ار 
للرئيس الفلسطيني أمس طرح 
مصر مبادرة الستئناف مفاوضات 

السالم بني اجلانبني الفلسطيني 
واإلسرائيلي.

وق���ال منر حماد املستش���ار 
السياسي لعباس في اتصال هاتفي 
مع وكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( 
إن القاهرة جترى مشاورات وتبذل 
جهودا لتحريك عملية السالم وليس 
كمبادرة مصري���ة بني اجلانبني 
الفلسطيني واإلس���رائيلي. في 
وقت أكدت فيه تقارير صحافية ما 
أوردته »األنباء« مسبقا عن وجود 
خطة اميركية مزدوجة تطرح على 
اجلانبني الفلسطيني واالسرائيلي 

لدفع عملية السالم.
وقالت صحيف���ة »معاريف« 
اإلسرائيلية أمس ان اخلطة تنص 
»على بدء التفاوض املباشر فورا 
بغية التوصل إلى اتفاق الوضع 

الدائم خالل عامني«.
وأشارت إلى أن امللف التفاوضى 
األول س���يتناول قضية احلدود 
الدائمة س���عيا للتوصل إلى حل 
توافقى خالل تسعة أشهر وقبل 
انقضاء فترة تعليق أعمال البناء 
في املس���توطنات الت���ي أعلنتها 

إسرائيل.

واش��نطن � رويت��رز: قالت وزي��رة اخلارجية 
األميركي��ة هيالري كلينتون ام��س إن هدف فرض 
عقوبات على إيران س��يكون ممارس��ة ضغوط على 
احلكوم��ة واحل��رس الث��وري في إي��ران للحد من 
برنامج إيران النووي دون إحلاق الضرر مبواطنيها 

العاديني.
وأضاف��ت كلينت��ون للصحافيني »بدأن��ا بالفعل 

املناقش��ات مع ش��ركائنا ومع الدول التي تش��اركنا 
أفكارنا بخصوص الضغوط والعقوبات«.

وتابع��ت »هدفن��ا ه��و الضغط عل��ى احلكومة 
اإليراني��ة، وخصوصا عناصر احلرس الثوري دون 

املساهمة في معاناة املواطنني العاديني«.
ونددت ب��� »القم��ع القاس��ي« للمتظاهرين في 

إيران. 

كلينتون: بدأنا مع حلفائنا مناقشة فرض عقوبات على إيران


