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 لندن ـ عاصم علي
احتجت اجلالية املس����لمة في مدينة 
برمنغهام البريطاني����ة على نصب 218 
كاميرا مراقبة في مناطق تقطنها في اطار 
جهود الشرطة ملكافحة االرهاب. وأفادت 
منظمة »الشراكات من أجل برمنغهام أكثر 
أمانا« احلكومية بأن الش����رطة نصبت 

218 كاميرا في منطقتي واش����هود هيث 
وسباربروك حيث تقطن غالبية ساحقة 
من املسلمني الذين احتجوا على استهدافهم 
بهذا اإلجراء دون غيرهم من السكان.وأقرت 
املنظمة بأن مصدر متويل عملية شراء 
الكاميرات ونصبها، هو »صندوق مكافحة 
اإلرهاب« عبر رابطة »قادة الشرطة لشؤون 

اإلرهاب«، إال أنها أشارت الى أن املراقبة 
ستستهدف املجرمني العاديني أيضا.

املنظم����ة احلكومي����ة  واس����تجابت 
لالحتجاجات على اإلجراء بوضع أكياس 
بالستيكية على الكاميرات لإلفساح في 
املجال أمام االستماع إلى مزيد من اآلراء 

قبل تشغيلها.

الجالية المسلمة تحتج لنشر الشرطة البريطانية كاميرات مراقبة خاصة بها

روسيا تنتقد الخطوات األحادية من الجانبين 

الخناق على إيران يضيق.. عقوبات »أوروبية« على النفط وواشنطن توسع قائمتها السوداء
عواصم � وكاالت: مع استمرار متسكها 
الن����ووي، توالت  مبوقفها م����ن امللف 
العقوبات على إيران حيث وافق زعماء 
االحتاد األوروبي أمس على فرض عقوبات 
أشد قسوة عليها مبا يتضمن إجراءات 
تعوق االستثمارات في قطاع النفط والغاز 
اإليراني وتقلص من قدراتها على التكرير 

واستخراج الغاز الطبيعي.
وقب����ل ذلك بي����وم أعلن����ت اإلدارة 
األميركية إضافة عدد من الشخصيات 
والشركات اإليرانية الى القائمة السوداء، 
بعد أسبوع واحد من فرض مجلس األمن 
عقوبات جديدة عليه����ا. وهو ما أزعج 
روسيا التي انتقدت قيام اجلانبني بفرض 

عقوبات أحادية على طهران.
وتشمل العقوبات االميركية اجلديدة 
ش����ركات تامني ونفط ومالحة ترتبط 
ببرنامج إيران النووي واحلرس الثوري 

اإليراني ووزير الدفاع احمد وحيدي.
وذكرت وزارة اخلزانة األميركية انها 
»حتظر كافة التعامالت بني أي من تلك 
الشركات أو األفراد مع أي شخص أميركي، 
وتقرر جتميد أي أرصدة ميكن ان تكون 
للمذكورين ف����ي القائمة في أي منطقة 

خاضعة لسلطة الواليات املتحدة«.
وفي مع����رض إعالنه عن العقوبات 
األميركي����ة اجلديدة قال وزير اخلزينة 
األميركية تيموثي غايتنر ان بالده حتث 

الدول األخرى على ان حتذو حذوها.
ومن املقرر ان ينض����م الكونغرس 
األميركي الى اجلهات التي تفرض عقوبات 
على ايران.ورحب هاورد بيرمان رئيس 
جلنة العالقات اخلارجية في الكونغرس 
بالعقوبات األميركية اجلديدة وقال إنها 
»تعزز مسودة القانون التي تنص على 
فرض عقوبات شاملة على ايران والتي 

سيمررها الكونغرس قريبا«.
وأوضح غايتنر أن اخلطوات »تهدف 

الى ردع احلكومات األخرى واملؤسسات 
املالية األجنبية ع����ن التعامل مع هذه 
الكيانات والذي يعني دعم نشاطات إيران 
غير القانونية«. أما العقوبات األوروبية، 
فقد جتاوزت بشكل كبير العقوبات التي 

أقرها مجلس األمن.
 وتركز اخلطوات التي اتخذها االحتاد 
األوروبي والتي ميكن أن يبدأ العمل بها 
خالل أسابيع على التجارة مبا في ذلك 
البضائع ذات االستخدام املزدوج والبنوك 
والتأمني وقطاع النقل اإليراني مبا في 
ذلك النقل البحري واجلوي إلى جانب 
العقوبات على صناع����ة النفط والغاز 
احليوية.وقال رؤساء الدول واحلكومات 
في قرارهم إن العقوبات على قطاع الطاقة 
سوف حتظر »االس����تثمارات اجلديدة 

واملس����اعدة الفنية ونقل التكنولوجيا 
واملع����دات واخلدمات التي تتعلق بهذه 
املجاالت وخصوص����ا تلك التي تتعلق 
الغاز الطبيعي  بالتكرير وتكنولوجيا 
املسال«.وقال زعماء االحتاد األوروبي 
»يأسف املجلس األوروبي بشدة لعدم 
اس����تغالل إيران للفرص الكثيرة التي 
أتيحت لها لتزيل مخاوف املجتمع الدولي 
بشأن طبيعة البرنامج النووي اإليراني. 
»وفي ظل هذه الظروف لم يعد من املمكن 

تفادي إجراءات تقييد جديدة«.
لكن اخلطوات األوروبية واألميركية 
لم ترق لروسيا التي كانت وافقت على 
عقوبات مجلس األمن االسبوع املاضي، 
وقال نائب وزير اخلارجية الروس����ي 
سيرغي ريابكوف أمس ان بالده تشعر 

ب� »خيب����ة امل« من العقوبات االحادية 
اجلانب األميركية واألوروبية ضد إيران 
محذرا من انها قد تؤثر على التعاون في 

األزمة النووية.
ونقلت وكاالت األنباء الروسية عن 
ريابكوف قوله »نحن نشعر بخيبة أمل 
بالغة لعدم استجابة الواليات املتحدة أو 
االحتاد األوروبي لدعواتنا بعدم اتخاذ 

مثل هذه اخلطوات«.
وأش����ار إلى ان واشنطن وبروكسل 
تسعيان الى وضع نفسيهما »فوق مجلس 

األمن الدولي«.
وقال ان روسيا ستتخذ قرارات خاصة 
بشأن إمكانية العمل املشترك بني القوى 
الدولية التي تسعى الى نزع قتيل األزمة 

النووية.

رفض االبتعاد عن إيران ونفى تزويد حزب اهلل بالسالح

األسد يحّذر: االعتداء اإلسرائيلي 
على  أسطول الحرية ينذر بنشوب حرب

ــق ـ وكاالت: اتهم الرئيس السوري بشار األسد  دمش
احلكومة االسرائيلية بانها زادت مخاطر نشوب حرب في 
ــطول املساعدات الدولية  املنطقة بهجومها الدامي على اس

املتوجه الى قطاع غزة في مايو.
ــوري في مقابلة مع تلفزيون »بي  واعتبر الرئيس الس
بي سي« البريطاني ان الهجوم الذي أوقع تسعة قتلى من 
ــام  ــن األتراك »قضى على فرص التوصل الى الس املدني
في املستقبل املنظور«، محذرا من انه »ستكون له عواقب 

وخيمة«.
 وقال ان حدوث ذلك مرده »بشكل رئيسي الى انه أثبت 
أن هذه احلكومة هي حكومة أخرى مهووسة بافتعال االزمات 

وال ميكنك حتقيق السام مع حكومة كهذه«.
ــام مع حكومة  ومؤكدا انه »ال ميكن التوصل الى الس
كهذه«، وفق ما أوردت الـ »بي بي سي« على موقعها العربي 

على االنترنت.
وأضاف األسد ان سورية لم تكن تعتبر حكومة نتنياهو 

شريكا في عملية السام حتى قبل 31 مايو.
واستبعد التوصل ألي اتفاق سام مع حكومة نتنياهو، 
ــريك ونحن نعرف ذلك،  ــال »ال بالتأكيد ليس لدينا ش وق
ــف متاما عن املوقف مع أي  ــر مع هذه احلكومة مختل األم
حكومة إسرائيلية سابقة«.وسئل األسد عما إذا كان الهجوم 
ــرائيلي األخير يزيد من خطر قيام حرب في املنطقة  اإلس
ــد »بالتأكيد، بالتأكيد، لكن في الواقع كان هذا  فأجاب األس
اخلطر قائما قبل الهجوم ألننا كان لدينا دليل آخر على نوايا 
هذه احلكومة جتاه السام، وعلى نواياها جتاه الفلسطينين 
ونوايا قتل الفلسطينين، هذا يكفي للحديث عن خطر احلرب 

في املنطقة«.كذلك جدد األسد نفي ان تكون دمشق أرسلت 
ــلحة حلزب اهلل في لبنان.من جهة أخرى، أفاد جيرميي  أس
ــد »لم يبد استعدادا في  بوين الذي أجرى املقابلة بأن األس
الوقت احلاضر لاستجابة للمحاوالت األميركية باستمالته 
بعيدا عن ايران« حليفة سورية االستراتيجية، غير أن األسد 
ــع الواليات املتحدة، بيد أن  ــال انه ال ميانع في العمل م »ق

طهران ستبقى هي احلليف لدمشق«، بحسب املوقع.

الرئيس السوري د.بشار األسد

)أ.پ( صورة أرشيفية ألمهات األميركين الثاثة املعتقلن في إيران اللواتي جددن امس املطالبة باإلفراج عن ابنائهن أو محاكمتهم  

متطرفون يهود خرجوا للتظاهر ضد قرار للمحكمة يدين اسرائيلين رفضوا ارسال ابنائهم إلى مدارس جتمع االشكناز والسفردمي )أ.ف.پ(

نواب أميركيون داعمون إلسرائيل
 يهددون تركيا باالعتراف بـ »إبادة األرمن«

عواصم � وكاالت: حذر أعضاء في مجلس النواب 
األميركي من اللوبي الداعم إلس����رائيل، تركيا من 
احتمال أن يصوتوا على االعتراف باإلبادة اجلماعية 
لألرمن، بعد موقفها املتشدد من االعتداء االسرائيلي 
على اس����طول احلرية، وسعيها لفك احلصار عن 

قطاع غزة.
ونقلت شبكة »سي.إن.إن« اإلخبارية األميركية 
عن النائب اجلمهوري مايك بنس ممثل والية إنديانا 
قوله »سيكون ثمة ثمن لبقاء تركيا في توجهها 
احلالي املتنام���ي إلى القرب من إيران وخصومة 
دولة إسرائيل«.وأضاف بنس في مؤمتر صحافي 
»يجب أن يفهموا أنه سيكون ثمة ثمن فيما يتعلق 

بالقرار حول األرمن«.
من جهته، قال النائب اجلمهوري عن نيويورك 
بيت���ر كينغ إنه يدرس معارضته الس���ابقة فيما 
يتعل���ق بالتصويت ض���د قرار تبن���ي مجلس 
الن���واب قرار االعتراف باإلب���ادة األرمينية على 
يد السلطنة العثمانية، وأشار إلى أنه وعدد من 
النواب األميركيني يؤمنون بوقوع اإلبادة األرمنية، 
غير أنهم ترددوا في دعم القرار بس���بب العالقة 
اإلستراتيجية بني الواليات املتحدة وتركيا، وقال 

»أظن أن ذلك سيتغير«.
ووصف النائ���ب الدميوقراطي عن نيويورك 
أليوت أجنل التصرفات التركية ب� »الشائنة« ألنها 
دولة عضو في حلف شمال األطلسي )الناتو(، فيما 
قالت النائب الدميوقراطية عن نيفادا شيلي بيركلي 
إنها ستعارض بشدة انضمام تركيا إلى االحتاد 
األوروبي وتابعت »ال يستحقون ذلك االعتراف وال 
يستحقون أن يكونوا جزءا من االحتاد األوروبي 
قبل أن يبدأوا بالتصرف أكثر كالدول األوروبية 

وأقل متاثال من )تصرفات( إيران«.
من جهتها، قالت مصادر ديبلوماسية تركية 

إن أنقرة تس���تعد لتخفيض مس���توى التمثيل 
الديبلوماس���ي في إس���رائيل إلى درج���ة القائم 
باألعمال، مؤك���دة أن العقوبات واإلجراءات التي 
قررت تركيا اتخاذها للرد على املوقف اإلسرائيلي 
بعد الهجوم على سفن »أسطول احلرية« لغزة، 

لن تتأخر كثيرا.
وأكدت املصادر لصحيفة »زمان« القريبة من 
احلكومة التركية أمس ضرورة أن تتقدم إسرائيل 
باعتذار علني وصريح عن الهجوم الذي أدى إلى 
مقتل 9 مواطنني أتراك على ظهر السفينة التركية 
مرمرة الزرقاء، وأن تدفع إسرائيل التعويضات 
املناسبة، وتقبل تشكيل جلنة حتقيق دولية في 
اعتدائها على السفن، مشيرة إلى أن عودة السفن 
احملتجزة لدى إس���رائيل أصبحت عملية منتهية 

ومن املتوقع أن تعود السفن خالل أسبوع.
لكن مسؤولون باخلارجية التركية امتنعوا عن 
حتديد موعد قاطع للبدء في تنفيذ العقوبات التي 
قررت تركيا تطبيقها ضد إسرائيل ومنها خفض 
التمثيل الديبلوماسي وصوال إلى قطع العالقات، 
وجتميد اتفاقيات التعاون العسكري، وعدم منح 
تأشيرات لالسرائيليني الراغبني في زيارة تركيا 
ووقف التعاون التكنولوجي والعلمي والزراعي 
والرياضي والثقافي مع إسرائيل، لكنهم أكدوا في 
الوقت نفسه أن هذه اخلطوات سيبدأ تنفيذها في 

القريب العاجل.
وأش����ارت الصحيفة إلى أن كالم املس����ؤولني 
باخلارجية التركية يش����ير إلى أن اخلطوات التي 
تقرر اتخاذها ضد إس����رائيل قد يبدأ تطبيقها في 
غضون اسبوعني على األكثر، وأنها ستستمر ملدة 
تتراوح ما ب����ني 10 و15 عاما، لكن ليس����ت هناك 
توجهات إلعالن السفير اإلسرائيلي في أنقرة جابي 

ليفي »شخص غير مرغوب فيه«.

حماس تتهمها بااللتفاف على المطالب الدولية بكسر الحصار 

إسرائيل تقر »تسهيالت« على نقل البضائع لغزة
عواصم � كون����ا � ا.ف.پ: في 
خطوة منها المتصاص الضغط 
الدولي الداع����ي الى رفع املعاناة 
ع����ن قطاع غ����زة احملاص����ر منذ 
اربع س����نوات، ص����ادق املجلس 
الوزاري املصغر للشؤون االمنية 
والسياسية االسرائيلي أمس على 
ادخال بعض التسهيالت على نقل 

البضائع الى قطاع غزة.
ونقلت االذاعة االس����رائيلية 
العامة عن بي����ان لديوان رئيس 
ال����وزراء االس����رائيلي بنيام����ني 
نتنياهو قوله انه »تقرر توسيع 
قائمة املنتجات والسلع املسموح 
بإدخالها الى القطاع لتشمل ايضا 
املواد الضرورية لتنفيذ مشاريع 
ذات طابع مدني وتخضع للرقابة 
البي����ان ان  الدولية«.واض����اف 
»اسرائيل ستواصل اتباع الوسائل 
االمنية الهادفة ال����ى منع ادخال 

وسائل قتالية الى القطاع«.
وتابع »تتوقع اس����رائيل من 
االس����رة الدولية العمل فورا من 
اجل ضم����ان االفراج عن اجلندي 

املخطوف جلعاد شاليط«.
واشارت االذاعة االسرائيلية 
الوزاري املصغر  ان املجلس  الى 
سيعود الى االجتماع قريبا التخاذ 
القرارات اخلاصة بسبل ادخال هذه 

التسهيالت على االرض.
صحافي����ة  تقاري����ر  أن  إال 

اس����رائيلية كانت ق����د ذكرت أن 
اسرائيل ستمنع ادخال املواد التي 
يكون لها استخدام »مزدوج« التي 
من املمكن ان تس����تخدم في بناء 
التحصينات واالنفاق العسكرية 

وصناعة الصواريخ.
وتفرض اسرائيل حصارا مشددا 
على قطاع غزة منذ سيطرة حركة 

حماس على قطاع غزة صيف عام 
.2007

الط����رف اآلخر، رفضت  على 
حركة حماس قرار احلكومة االمنية 
االس����رائيلية واعتبرته محاولة 
»لاللتفاف على القرار الدولي بكسر 
احلصار بشكل كامل عن قطاع غزة 

ومحاولة لتنفيس االحتقان«.

ف����ي حماس  القيادي  وق����ال 
اسماعيل رضوان لوكالة االنباء 
الفرنسية »اننا في حركة حماس 
نرفض الق����رار الصهيوني الذي 
يعتبر محاولة لاللتفاف على القرار 
الدولي بكسر احلصار بشكل كامل 

عن قطاع غزة«.
واعتبر القرار »محاولة لتنفيس 

االحتق����ان وااللتفاف على القرار 
الدولي ومحاولة لالس����تمرار في 

احلصار على قطاع غزة«.
واضاف رضوان »املطلوب هو 
رفع احلصار بشكل كامل بحيث 
يصبح دخول السلع والبضائع 
واالفراد وحرية احلركة بشكل كامل 
دون تدخل من العدو الصهيوني«.

ودعا رضوان »الى استمرار الهبة 
اجلماهيرية في العالم واستمرار 
حملة السفن من اجل كسر احلصار 
عن قطاع غزة« مؤكدا ان »هذا القرار 

محاولة لشرعنة احلصار«.
على صعيد متصل ذكرت االذاعة 
االسرائيلية العامة ان اللجنة العامة 
املكلفة بالتحقيق في الهجوم على 
قافلة سفن )اسطول احلرية( نهاية 
مايو املاضي عقدت جلسة اولية 
لها في القدس برئاس����ة القاضي 

املتقاعد يعقوب تيركل.
واوضحت االذاعة ان »اللجنة 
قامت بصياغة انظمة عملها حيث 
تقرر ان جت����رى جميع مداوالت 
اللجنة باللغة العبرية مع ترجمة 
فوري����ة لإلجنليزي����ة للمراقبني 

الدوليني املشاركني فيها«.
ان  ونقلت عن تي����ركل قوله 
»اللجنة تسعى ملباشرة عملها في 
اسرع وقت واجناز كل االجراءات 
اخلاصة بتشكيل الطواقم االدارية 

املطلوبة«.

الحكومة المؤقتة تعلن عودة الهدوء إلى أوش 

 قتلى االشتباكات العرقية
 في قرغيزستان يتجاوز 1800

بش����كك � يو.بي.آي:  في وقت أعلنت حكومة قرغيزستان املؤقتة أن 
الوضع األمني في مدينة اوش بات »حتت الس����يطرة«، كش����ف مصدر 
استخباري قيرغيزي أمس ان عدد ضحايا االشتباكات في جنوب البالد 
جت����اوز 1800 قتيل أي أكثر ب� 10 مرات من العدد الرس����مي الذي أعلنت 
عنه احلكومة املؤقتة، التي كررت مطالبة بريطانيا بتسليمها ماكسيم 
جنل الرئيس املخلوع كرمان بك باكييف.ونقلت وكالة األنباء الروسية 
»نوفوستي« عن املصدر القرغيزي قوله في مقابلة هاتفية ان عدد القتلى 

جتاوز 1800 وان احلكومة تتحفظ على الرقم ألسباب »موضوعية«.
وأضاف املصدر »أوال تبعا للع����ادات احمللية تدفن معظم العائالت 
موتاها في اليوم األول قبل غروب الشمس ثانيا بسبب انهيار املؤسسات 
اإلداري����ة احمللية ال يوجد أحد للتبليغ عن الضحايا، باإلضافة الى ذلك 
في بعض األماكن قضت عائالت بكاملها في االش����تباكات ولم يستطع 

أحد أن يبلغ عن الوفاة«.
من ناحية أخرى قال نائب رئس احلكومة املؤقتة عظيم بك بيكنازاروف 
ان بالده س����تطالب من جديد بتسليمها ماكسيم باكييف جنل الرئيس 
املخلوع الذي حتتجزه السلطات البريطانية مبوجب مذكرة صادرة عن 

االنتربول بتهمة تبييض األموال.
وقال »يجب معرفة ما إذا كان قد احتجز أو حصل على جلوء«، وأشار 

إلى أن قرغيزستان ستطالب بتسليمها ماكيسم باكييف. 

الحكيم يصف تعليق جلسة البرلمان بالمحبط 

»العراقية«: تفسير المحكمة لـ »الكتلة األكبر« يسمح بتشكيل حكومتين 
بغداد � وكاالت: اعتبر ائتالف 
العراقية« تفس����ير  »القائمة 
احملكمة االحتادية العليا للمادة 
السادسة والسبعني من الدستور 
العراقي بشأن من هي الكتلة 
االكبر التي يحق لها تش����كيل 
احلكومة بأنه يسمح بتشكيل 

حكومتني في العراق.
ودعا مستش����ار »القائمة 
العراقية« هاني عاشور في بيان 
احملكمة االحتادية إلى إخراج 
البالد من أزمتها السياس����ية 
احلالية والناجم عن تفسيرها 
الدستوري الفضفاض للكتلة 
العراقي  البرمل����ان  األكبر في 
وطالبها بقبول طعن »القائمة 
العراقية« بتفس����يرها للمادة 
الدستورية كما طالب بإظهار 
الكتاب الذي وجهه لها رئيس 
الوزراء املنتهية واليته نوري 

املالكي بخصوص تفسير تلك 
املادة.

وقال عاشور في بيانه إن 
»احملكمة االحتادي����ة مدعوة 
الراعي����ة للقانون  بصفته����ا 
ومرجعيته األولى في العراق 
بإخ����راج الب����الد م����ن األزمة 
السياس����ية الناش����ئة بسبب 
الدستورية  تفسيرها للمادة 

.»76
الكتل  وكشف قياديون في 
العراقية االساسية  السياسية 
لوكالة فرانس برس ان املبعوث 
االميركي جيفري فيلتمان ركز 
خالل محادثاته مع قادة الكتل 
على االسراع في تشكيل حكومة 

شراكة وطنية.
من جهت���ه، أكد القيادي في 
»القائمة العراقية« شاكر كتاب 
ان قائمت���ه ترف���ض اي نوع 

من الصفقات السياس���ية على 
املناصب الرئاسية، داعيا اجلميع 
الناخبني  ارادة  ال���ى احت���رام 
وعدم االلتفاف على الدس���تور 

العراقي.
واوضح املتحدث باسم قائمة 
)جتدي����د( التي يتزعمها نائب 
رئيس اجلمهورية املنتهية واليته 
طارق الهاشمي واملنضوية حتت 
العراقية، في تصريح امس ان 
»القائم����ة العراقية ترفض اي 
السياسية،  نوع من الصفقات 
وتدعو الكتل السياس����ية الى 
العراقي  الناخب  ارادة  احترام 

في اختياره«.
وقال كتاب إن »املشكلة ليست 
في القائمة العراقية أو برنامجها 
السياسي، بل في اصرار اجلهات 
السياسية التي حتاول سلب حق 

العراقية الدستوري«.

»االئت����الف  واض����اف 
الكردستاني والتيار الصدري 
يؤيدان تكليف العراقية بتشكيل 
احلكومة، والعراقية إذا ما فشلت 
في تش����كيل احلكوم����ة وفق 
اجلداول الزمنية فإنها ستعلن 
وفقا للدستور تكليف الكتلتة 
التي تليها بتش����كيل احلكومة 

وستكون داعمة لها«.
بدوره وصف رئيس املجلس 
األعلى االسالمي عمار احلكيم 
تعليق جلسة البرملان األولى بأنه 
»محبط« لكثير من العراقيني.

وانتقد احلكيم ابقاء اجللسة 
النيابية مفتوحة ومعلقة دون 
حتديد وقت مح���دد النعقادها 

من جديد.
ووصف احلكيم هذا التحرك 
بأنه »ميثل خطوة محبطة« لكثير 
من العراقيني الذين يأملون أن 

يسرع الساسة والقوى السياسية 
في اتخاذ اخلطوات املطلوبة.

 وحتدث احلكيم ضمنا عن 
املضي نحو صفقات لتقس���يم 
املناصب السيادية الرئيسة قائال 
»نحن أمام سلة واحدة ورؤية 
متكاملة من حيث توزيع األدوار 
بني القوائم الفائزة في مهلة ال 

تتجاوز الثالثني يوما«.
امنيا تبن���ت »دولة العراق 
االسالمية« الهجوم الذي استهدف 
مجم���ع ابنية البن���ك املركزي 
العراقي االحد املاضي واس���فر 
عن مقتل 18 ش���خصا واصابة 

55 اخرين بجروح.
واوضح بي���ان بثه عدد من 
املواقع االس���المية »اجلهادية« 
ان العملية الت���ي اطلق عليها 
»غزوة التحدي« استهدفت »ركنا 
اركان املش���روع الصفوي  من 

الصليبي وحكومته في املنطقة 
اخلضراء ضمن غزوة االسير« 
في اشارة الى موجة من العمليات 
التي تضرب بغداد منذ تفجير 
وزارة اخلارجية في اغسطس 

املاضي.
البي���ان تفاصيل  وش���رح 
العملية مؤكدا ان »خمسة فتية 
فقط يحملون اس���لحة خفيفة 
ويرتدون احزمة ناسفة ويحملون 
عبوات متفجرة اقتحموا الطوق 

االمني للبنك«.
واض���اف »متت الس���يطرة 
بعد اقل من نصف ساعة فقط 
على املجمع بكل ابنيته، ودمرت 
االهداف احمل���ددة داخلها بدقة 
عالية، واستمرت االشتباكات مع 
قوات االمن التي حاولت اقتحام 
اربع ساعات حتى نفاد  املبنى 

ذخيرتهم«.


