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العربية48
والعالمية

دمشق ـ هدى العبود
دع���ا البرملانيون العرب واملس���لمون املش���اركون في املؤمتر 
االس���تثنائي الحتاد مجالس الدول األعضاء ف���ي منظمة املؤمتر 
اإلسالمي، حكومات بالدهم الى قطع عالقاتها مع إسرائيل على خلفية 
الهجوم الذي نفذته ضد »أسطول احلرية«، مشددين على ضرورة 
فك احلصار االسرائيلي على قطاع غزة. وأكد أعضاء املؤمتر، الذي 
انعقد في دمش���ق أمس، بحضور كثيف ملعظم رؤساء البرملانات 

اإلس���المية، أن »قضية فلسطني محورية وهي لب الصراع ويجب 
على الدول األعضاء في منظمة املؤمتر اإلسالمي اتخاذ موقف إسالمي 
موحد وإدانة مبدأ احلصار بكل أشكاله واعتبار احلصار على غزة 
عمال عدوانيا ووحشيا، يتعارض مع كل القوانني الدولية«. وأعلن 
املش���اركون في املؤمتر، في بيانهم اخلتامي، عن »إدانة وش���جب 
املجازر الوحش���ية التي ارتكبها اجليش الصهيوني العدو بسفك 

دماء األبرياء الذين كانوا على منت سفينة احلرية«.

برلمانيو »المؤتمر اإلسالمي« يطالبون بقطع العالقات مع إسرائيل 

مفاعل »بوشهر« النووي

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس االميركي باراك اوباما خالل لقائهما في املكتب البيضاوي بالبيت االبيض           )رويترز(

بحثا دفع مفاوضات السالم وإقامة وطن فلسطيني قوي.. وحّثا إيران على القيام بالتزاماتها النووية 

خادم الحرمين مازحًا مع أوباما: اهلل »يقينا شر اإلعالميين  ويفيدنا من خيرهم«
واشنطن ـ أحمد عبداهلل والوكاالت

أجرى خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز والرئيس باراك اوباما محادثات استغرقت 
قرابة الساعة اول من امس في البيت األبيض تناولت 
عملية السالم املتعثرة في الشرق األوسط وقضية 
البرنامج النووي اإليراني وخطة األمن في منطقة 
اخلليج. وعقدت املباحثات بني اجلانبني على غداء 
عمل أقام����ه الرئيس أوباما والوفد املرافق له على 
شرف امللك عبداهلل والوفد السعودي الذي ضم وزير 
اخلارجية األمير سعود الفيصل ورئيس املخابرات 
األمير مقرن بن عبدالعزيز وعددا من األمراء فيما 
ضم الوفد االميرك����ي وزير الدفاع روبرت غيتس 
ومستش����ار األمن القومي اجلنرال جيمس جونز 

وعددا من كبار مسؤولي االدارة.
وأش����اد الرئيس اوباما خ����الل مؤمتر صحافي 
مش����ترك ببعد نظر وحكمة خادم احلرمني. وذكر 
حفاوة االستقبال خالل زيارته الى السعودية. وأعاد 
الرئيس االميركي الى الذاكرة ما وصفه باالجتماع 
التاريخ����ي بني امللك عبدالعزيز مؤس����س اململكة 
والرئيس فرانكلني روزفلت قبل 65 عاما ووصف 

احملادثات بأنها »مثمرة للغاية«.
وأشاد اوباما بجهود السعودية إلدخال االستقرار 
عل����ى الوضع االقتصادي العاملي بحكم دورها في 
مجموعة العشرين وجهودها للمشاركة في العمل 

على حتفيز التعافي االقتصادي«.

وقال الرئي����س االميركي ان احملادثات تناولت 
التنس����يق بني البلدين في مجال مكافحة التطرف 
والعنف »وقضايا استراتيجية اخرى مثل افغانستان 
وباكستان وايران وجهودها للحصول على سالح 

نووي«.
وقال الرئي����س األميركي إنه بح����ث والعاهل 
السعودي امللك عبداهلل عملية السالم في الشرق 
األوسط وأهمية قيام وطن للفلسطينيني إلى جانب 

دولة إسرائيلية قوية. 
وأعرب اجلانبان عن أملهما في أن تؤدي احملادثات 
بني الفلس����طينيني واإلس����رائيليني إلى استئناف 
احملادثات املباش����رة التي تهدف إلى قيام دولتني 

تعيشان جنبا إلى جنب بسالم وامن.
وذكر بيان صادر عن البيت األبيض ان املسؤولني 
ناقشا أهمية استئناف املسارين اإلسرائيلي � السوري 
واإلس����رائيلي � اللبناني لتحقيق سالم شامل في 

الشرق األوسط.
ورحب الرئيس األميركي باستمرار ريادة امللك 

عبداهلل في دعم مبادرة السالم العربية.
بدوره شكر خادم احلرمني الشريفني الرئيس 
األميركي، وأش����ار الى ان شعوب العالم ترى في 
الرئيس االميركي ش����خصا محترم����ا وان هذا ما 
يسمعه اجلميع في كل أنحاء العالم. واضاف »لهذا 
أحب ان أقول للشعب األميركي انه شعب صديق 
للمملكة العربية السعودية وللعرب ولإلنسانية 

وهي صداقة تأسس����ت منذ عهد الرئيس روزفلت 
وامللك عبدالعزيز وهي باقية وتزداد قوة وستبقى 

الى األبد إذا شاء اهلل«. 
وق����ال خادم احلرمني مازحا »ونتمنى ان يبقى 
الرئيس اوباما فترة اطول في سدة الرئاسة«. ثم 
ش����كر الرئيس والشعب األميركي واإلعالم واشار 
الى اإلعالميني قائال »اهلل يكفينا ش����رهم ويفيدنا 
من خيره����م«. وعقب اوباما ضاح����كا »انه دعاء 

ممتاز«.
من جهة أخ����رى، أكد الزعيمان، دعمهما القوي 
ملجموعة اخلمسة زائد واحد فيما يتعلق بالبرنامج 
النووي اإليراني وحثا طهران على الوفاء بالتزاماتها 
مبوج����ب قرارات مجلس األم����ن الدولي والوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
على صعيد آخر، ناقش الرئيس أوباما وامللك 
عبداهلل اجلهود الدولية ملساعدة أفغانستان ودعمهما 
للحكومة اللبنانية التي تسعى للحفاظ على سيادتها 
وأهمية ازدهار اليمن وأمنه واحلاجة إلى تشكيل 
حكومة شاملة وتوسيع الروابط بني عراق موحد 

يتمتع بالسيادة وجيرانه.
ورحب أوباما بخطوات مكافحة اإلرهاب السعودية 
الناجحة ضد القاعدة، وأعرب عن دعمه ملبادرة امللك 

عبداهلل لتعزيز احلوار بني األديان والثقافات.
وكرر التزامه بإغالق منشآت االعتقال في خليج 

غوانتانامو.

»االئتالف الوطني«: تحالفنا مع المالكي دخل في نفق مسدود ومظلم

»نيويورك تايمز«: كتب التاريخ في العراق 
تتجاهل صدام حسين وتتجنب ذكر الغزو األميركي

نتنياهو يجّمد عمل لجنة التحقيق باالعتداء على أسطول الحرية  بعد خالف مع باراك حول توسيع صالحياتها 

شيخ األزهر يعتبر المصالحة الفلسطينية فريضة شرعية: 
معرقلها آثم وحسابه عند اهلل يوم القيامة

عواصم وكاالت: أس���قطت كتب التاريخ 
العراقية من صفحاتها أي ذكر لرئيس النظام 

البائد املقبور صدام حسني. 
وقالت صحيف���ة »نيويورك تاميز« في 
حتقيق لها من بغداد إن احلكومة العراقية 
ألغت أي ذكر للمقبور صدام حسني من كتب 
التاريخ في املدارس واجلامعات، كما جتنبت 

ذكر الغزو األميركي.
وأوضحت الصحيفة في تقرير من بغداد 
نشر في عددها أمس ان احلكومة العراقية 
بدأت في العام 2008 مراجعة املنهاج الدراسي 
بإشراف منظمة اليونسكو وهي عملية تستمر 

حتى العام 2012.
والحظت ان كت���ب التاريخ في املدارس 
العراقية تشير بشكل مقتضب جدا إلى انهيار 
صدام حسني وتستخدم عبارات مثل »النظام 
السابق« و»الديكتاتور« لإلشارة إلى الرئيس 

السابق.
وأضافت ان الكتاب يشبه القمع السياسي 
واملظاهرات ضد السلطات العراقية قبل انقالب 
عام 1958 على امللكية الهاشمية مبا حصل في 
ظل حكم صدام حسني الذي اكتفى بوصفه 
بالديكتاتور وذلك في إشارة إلى استخدام 
األس���لحة الكيميائية ضد األكراد عام 1988 
وقمع االنتفاضة الش���يعية ع���ام 1991 بعد 

حرب اخلليج.
والالفت أيضا ب���رأي الصحيفة هو ان 
كتب التاريخ في العراق تتجنب ذكر الغزو 

األميركي.
وتسأل إحدى املعلمات في التقرير »نحن 
نتحدث عن االستعمار الفرنسي والبريطاني 
فلماذا ال نتحدث عن االستعمار األميركي«.
وقالت الصحيفة انه إذا ما ذكرت احلرب 
في الصفوف املدرسية بالعراق يغير بعض 
األساتذة املوضوع بس���رعة في حني يرى 
البعض اآلخر ان هناك حاجة إلى التشجيع 
على النقاش حتى خارج حدود ما هو مسموح 

لهم بتعليمه.

وأش���ارت إلى انه على الرغم من امتداد 
التاري���خ احلض���اري العراق���ي على آالف 
السنني وضم أرض العراق حضارة ما بني 
النهرين إال ان ذاكرته التاريخية تخيم عليها 

اخلالفات.
والحظت ان أحد كتب التاريخ اجلديدة 
والذي ميتد من حصار بغداد على يد املغول 
في العام 1258 إل���ى يومنا هذا يقع في 96 

صفحة فقط.
التي مت تدريس���ها س���ابقا مع اختصار 
القدمي وإضاف���ة مواضيع جديدة  التاريخ 
مثل البوذية والهندوسية. وقالت انه باسم 
احلساسية والتعددية الثقافية وفي مسعى 
مقصود لالبتعاد عن القومية العربية. عواصم 
� د.ب.أ: اعترف موفق الربيعي، املستش���ار 
السابق لألمن الوطني العراقي، والقيادي في 
االئتالف الوطني الذي يتزعمه عمار احلكيم 
رئيس املجلس األعلى اإلسالمي، بأن حتالفهم 
م���ع ائتالف دولة القان���ون، بزعامة نوري 
املالكي، رئيس احلكوم���ة املنتهية واليتها 

»دخل في نفق مسدود ومظلم«.
وفي حوار مط���ول أجرته معه صحيفة 
»الشرق األوسط« اللندنية ونشرته أمس، 
قال »لقد وظفنا في احلكومة حرامية وجهلة 

وأميني«.
وقال الربيعي إن لديه أسرارا كثيرة، وقال 
»أكتب كل ش���يء وأدونه، وأسجل األحداث 
يوما بيوم، وأضاف أنه سينشرها في يوم 
ما عندما »أتأكد من أن القطار الدميوقراطي 
العراقي على السكة الصحيحة وفي االجتاه 
الصحيح، وأن هناك برملانا دستوريا وتداوال 
سلسا للسلطة، ومن املهم جدا أن يكون هناك 

تداول للسلطة«.
ورأى أن أكبر إخفاقات احلكومة العراقية 
هي »أننا لم نس���تطع حتقي���ق املصاحلة 
الوطنية، وكان بعض السياسيني يشبهها 
بالعلكة التي نلهو بها قليال ونلهي بها اآلخرين 
ثم نبصقها. هذه هي احلقيقة، ولم تكن لدينا 

الشجاعة الكافية للعبور إلى الضفة األخرى 
ونأتي بخصمنا، إذا صح التعبير، أو شريكنا 

أو منافسنا ليشاركنا في احلكم«.
وعن دور الضابط اإليراني سليماني في 
امللف العراقي، حيث إن اسمه يتكرر باستمرار، 
قال: »من الواضح أنه ميسك بامللف العراقي، 
وأعتقد أن رتبته حسب ما أذكر هي لواء في 
احلرس الثوري في مقر )فيلق( القدس املعني 
بحركات التحرر في العالم، وسليماني هو 
املس���ؤول عن امللف العراقي، وأعتقد أن له 
القول الفصل في ذلك«، وأضاف: »أتصور أنه 
يدافع عن مصالح إيران القومية ومصالح 
إيران الوطني���ة، وبالتالي يرى كل املنطقة 
من خالل هذا املنظار، وأنا ال ألومه على هذا 
حقيقة، فلو كنت في محله لفعلت نفس الشيء 

ألنه كإيراني ال أستطيع أن ألومه«.
تصريحات الربيعي نشرت غداة االجتماع 
الذي عقد ب���ني املالكي وغرميه إياد عالوي 
زعيم القائمة العراقي���ة الفائزة بأكبر عدد 

من املقاعد إياد عالوي.
من جهته، قال أسامة النجيفي القيادي 
البارز بالعراقي���ة ان االجتماع كان خطوة 
باجتاه مفاوضات جادة بني »العراقية« ودولة 

القانون.
لكنه أضاف ان االجتماع الذي اس���تمر 
ما يزيد على ساعة لم يتطرق الى القضية 
الشائكة اخلاصة مبنصب رئيس الوزراء، 
ووصف اللقاء بالسياسي الراقي جدا واعتبره 
»بداية صحيحة لتش���كيل احلكومة ضمن 
املهل الدستورية«. وتابع النجيفي »اتفقنا 
على أن تلتقي اللج���ان املعنية بالتفاوض 
لبحث كل القضايا وامكانات التعاون وتشكيل 
حتالف«. بدوره قال علي الدباغ العضو البارز 
بكتلة دولة القانون واملتحدث باسم احلكومة 
العراقية ان الهدف من اللقاء ليس هو السعي 
من اجل اتفاق بني دولة القانون والعراقية 
من دون مشاركة آخرين من التحالف الوطني 

العراقي.

عواصم ـ خديجة حمودة ووكاالت
بعد إخفاق ع����دة أطراف في 
حتقيقها دخل »األزه����ر« أخيرا 
على خط املصاحلة الفلسطينية 
داعيا الى إجنازها كونها »فريضة 
شرعية« واعتبر ان الطرف املعرقل 

لها »آثم«.
وق����ال ش����يخ األزه����ر اإلمام 
األكبر أحمد الطيب ان »املصاحلة 
الفلس����طينية فريضة ش����رعية 
أو  وواجب مقدس ومن يعرقلها 
يؤخره����ا فإنه آثم مس����تصرخا 
الش����عب الفلس����طيني واألمتني 
العربية واإلسالمية قادة وشعوبا 
دع����م كل جهد صادق للمصاحلة 
الفلسطينية والتوقف فورا عن كل 
ما من شأنه إعاقتها أو تأخيرها.

وناشد شيخ األزهر في بيان 
له أمس »األخوة الفلس����طينيني 
مهما كانت انتماءاتهم ان يرتفعوا 
فوق خالفاتهم ويستشعروا فداحة 

املسؤولية ودقة املوقف اخلطير الراهن للقضية الفلسطينية ويدركوا 
انه ال ميكن مواجهة العدوان والصلف اإلسرائيلي بالفرقة واخلالف«.

وأضاف ان »االنقسام احلالي بني الفلسطينيني قد قاد املنطقة الى ضرر 
محقق وان إزالة هذا الضرر تقتضي زوال السبب، وعلى الفلسطينيني 
بذل كل اجلهد إلمتام املصاحلة وفقا للقواسم املشتركة واحلقوق الثابتة 

للشعب الفلسطيني.
وتابع ان على الفلسطينيني »نبذ التعصب احلزبي والفئوي والتسامي 
فوق الصغائر وعلى قادة الفلسطينيني ان يتقوا اهلل في شعبهم وأمتهم 

العربية واإلسالمية ويعملوا على رأب الصدع وإزالة الفرقة«.
وقال الطيب ان »األزهر يهيب بالفلس����طينيني جميعا ان يعلموا ان 
املصاحلة فريضة شرعية لقول اهلل تعالى )وأطيعوا اهلل ورسوله وال 

تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن اهلل مع الصابرين«.
كما دعا الطي����ب »الى ضرورة االنتباه ال����ى ان وضع العراقيل في 
طريق واجب املصاحلة الش����رعي واملقدس هو إثم ومعصية وحسابها 

عند اهلل يوم القيامة«.
في سياق اخر،  ال يبدو أن محاوالت اسرائيل للتملص من الضغوط 
الدولية إلجراء حتقيق دولي حول االعتداء على اسطول احلرية، بتشكيل 
جلنة تقصي حقائق خاصة بها تالقي جناحا، إذ ان هذه اللجنة نفسها 

باتت مهددة باالنهيار بعد أن هدد 
رئيسها باالستقالة ما لم توسع 

صالحياته.
تالفيا لذل����ك، ذكرت الصحف 
اإلسرائيلية أمس أن رئيس الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو مييل 
إلى توس����يع صالحيات »جلنة 
تيركل« ووزير الدفاع ايهود باراك 
ال يعارض ذلك، لكنه يعارض بشدة 
أن حتقق اللجنة مع ضباط وجنود 
شاركوا في الهجوم على أسطول 
احلرية وقتلوا خالله تسعة أتراك 

في نهاية مايو املاضي.
وكشفت عن أن نتنياهو يدرس 
إمكاني����ة حتويل جلن����ة تقصي 
احلقائق في أحداث أسطول احلرية 
التركي إلى جلنة حتقيق رسمية 
ما يعني توسيع صالحياتها بشكل 
كبير بعد أن هدد رئيس اللجنة 
املتقاعد  العلي����ا  قاضي احملكمة 

يعقوب تيركل باالستقالة.
وأفادت وسائل إعالم إسرائيلية بأن القاضي تيركل هدد باالستقالة 
من رئاس����ة اللجنة وأبلغ وزير القضاء يعقوب نئمان بذلك في حال لم 
تتم االستجابة ملطالبه املتمثلة بتحويل اللجنة إلى جلنة حتقيق رسمية 

وإضافة عضوين جديدين إلى اللجنة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن التغييرات التي وافقت عليها 
احلكومة اإلسرائيلية تتعلق بضم عضوين جديدين إلى اللجنة واستدعاء 
أي شاهد ترغب اللجنة في االستماع إلى شهادته وحصول اللجنة على 
أية وثيقة تطلبها وإصدار رس����ائل حتذير للشهود واألشخاص الذين 
يتم التحقيق معهم ما يعني تعرض كل من يدلي بشهادة كاذبة للسجن 

والتوصل إلى استنتاجات شخصية بحق مسؤولني.
وفي هذه األثناء أمر نتنياهو بتجميد عمل »جلنة تيركل« ألسبوعني 

وحتى 11 اجلاري.
في س����ياق آخر، عبر وزير اخلارجية الروسي سيرغي الفروف عن 

أمله بإحياء عملية السالم.
وقال خالل زيارته القاهرة أمس: ان االمل موجود مادامت هناك جهود 
تبذل للتوصل حلل قضية الس����الم وأؤكد ان روسيا ستستمر في بذل 
اجلهود باقصي ما تس����تطيع.. وكذلك ستعمل اللجنة الرباعية الدولية 

في هذا االجتاه.

أعلنت أنها ستدشن محطة »بوشهر« النووية بحلول سبتمبر المقبل

إيران: اإلعدام الثنين من المتسببين في وفاة معارضين في »كاهريزاك«
طه���ران – وكاالت: أص���درت احملكمة 
العسكرية اإليرانية أمس حكما باإلعدام على 
رجلني لعالقتهما بوفاة ثالثة متظاهرين 
معارضني للحكومة على األقل في سجن 
كاهريزاك، حسب ما افادت وكالة االنباء 

االيرانية الرسمية )ايرنا( أمس.
 ونقل���ت الوكالة عن بي���ان احملكمة 
ان���ه »حكم على متهمني اثنني بالقصاص 
)االعدام(، بينما حكم على تسعة اخرين 
بالس���جن واجللد، ومت���ت تبرئة اخر«. 
واملدانون هم 11 مسؤوال ايرانيا كان القضاء 
االيراني اعلن انطالق محاكمتهم في مارس 
املاضي بالتسبب في الوفيات التي وقعت 
الصيف املاضي في سجن كاهريزاك سيئ 
السمعة. في شأن إيراني آخر، صرح علي 
أكبر صاحلي رئيس الوكالة الذرية اإليرانية 
أمس بأنه سيتم تدشني أول محطة طاقة 
إيرانية مبيناء »بوشهر« جنوب  نووية 

البالد بحلول شهر سبتمبر املقبل.
 وندد صاحلي بشدة - بحسب ماذكرته 
الطلبة اإليرانية )إس���نا(  أنب���اء  وكالة 
بعقوبات مجلس األمن ضد إيران، مؤكدا 

أنها ليس لها أي أثر حيال خطط طهران 
اخلاصة باستكمال محطة الطاقة النووية 
لتوليد الطاقة الكهربائية، مشددا على أن 
إصدار قرارات ضد إيران لن يضر إطالقا 
بإيران م���ا دامت بالده عقدت العزم على 

مواصلة خططها.
 وبحسب ما ذكره صاحلي في تصريحات 
سابقة فإن ثالثة آالف خبير روسي يعملون 
حاليا مبحطة الطاقة النووية، الفتا إلي 
أن التأخير في إجراء جتارب التش���غيل 
النهائية لم يتجاوز األس���بوعني مجددا 
التأكيد على أنه من املقرر تشغيل احملطة 

بحلول شهر سبتمبر املقبل.
 يش���ار إلى أن روسيا كانت قد بدأت 
العمل باحملطة النووية املذكورة في عام 
1994 وكان من املقرر تش���غيلها بحلول 
نهاية عام 1999 إال أن هذا االجراء تعرض 

للتأجيل عدة مرات.
في غضون ذلك عرض تلفزيون ايران 
احلكومي األول ما قال انها لقطات مصورة 
لعالم نووي مفقود وهو ثالث ڤيديو يظهر 
خالل أسابيع ويقدم روايات متضاربة عن 

مصير رجل تقول طهران ان وكالة املخابرات 
املركزية األميركية خطفته.

وكان شاهرام أميري الباحث اجلامعي 
الذي يعمل حلساب منظمة الطاقة الذرية 
االيرانية اختفى اثناء احلج في السعودية 
منذ عام ونفت السعودية املزاعم اإليرانية 

بتسليمه للواليات املتحدة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر عرض 
التلفزيون االيراني شريط الڤيديو االول 
لرجل قال التلفزيون انه اميري. وفي هذا 
الشريط قال اميري انه تعرض للخطف 
ونقل الى الواليات املتحدة ومت تعذيبه.

وبعد ذلك بوقت قصير ظهر ش���ريط 
ڤيديو ث���ان على االنترنت قيل ايضا انه 
ألميري وقال في���ه انه في الواقع يدرس 

في الواليات املتحدة.
على الطرف املقابل قال مسؤول أميركي 
في واشنطن أمس االول »مما يبعث على 
السخرية ان يزعم احد ان الواليات املتحدة 
خطفت هذا الشخص. فإذا كان بوسعه إعداد 
شرائط ڤيديو فإنه مما يخالف املنطق الزعم 

بان األميركيني يحتجزونه رغما عنه«.

وفي شريط الڤيديو الذي عرض أمس 
األول قال الرجل الذي وصف بأنه أميري 
انه هرب من »عمالء« أميركيني ومختبئ 
اآلن. ورفض املسؤول األميركي اللقطات 
التي نشرت عنه على اإلنترنت ووصفها 
بانها »محض كذب« وحث جماعات حقوق 
االنسان على مس���اعدته في العودة الى 
اي���ران. وقال الرجل الذي قيل انه أميري 
في احدث ڤيديو »منذ دقائق جنحت في 
الهرب من عمالء األمن األميركيني في والية 
فرجيني���ا. وأنا اآلن في م���كان آمن أقوم 

بإعداد هذا الڤيديو«.
وأضاف قوله »قد يعتقلني عمالء األمن 
األميركي ثانية في اي دقيقة لس���ت حرا 
ولي���س لدي إذن باالتص���ال بعائلتي او 
بغيرهم واذا حدث لي شيء أو إذا لم أعد 
الى وطني فإن احلكومة األميركية تكون 
مسؤولة عن ذلك مس���ؤولية مباشرة«. 
وبدا الرجل في ش���رائط الڤيديو الثالثة 
يشبه صور أميري التي ظهرت قبل ذلك 
في وسائل االعالم االيرانية ولكن رويترز 

لم تستطع التحقق من اي منها.

شيخ األزهر اإلمام األكبر أحمد الطيب


