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إسالم آبادـ  سي.ان.ان: أعلن اجليش 
الباكستاني امس أنه قتل أحد أكبر وأشهر 
املطلوبــــني األمنيني لديه األحد املاضي، 
وذلك خــــالل عملية تبادل إلطالق النار 
مع قواته قرب ميران شــــاه، في شمالي 

وزيرستان.
وأوضح اجليش أنه قتل، أمير اهلل 

محسود، أحد مؤسسي وكبار قادة حركة 
طالبان باكستان، وذلك في منطقة القبائل، 
مشيرا إلى أنه )محسود(، مطلوب لديهم، 
ووضعت مكافأة مالية بقيمة 234 ألف 

دوالر ملن يقبض عليه أو يقتله.
وكان محسود، البالغ من العمر 45 
عاما، وهو أصال من بلدة »مكني« بجنوبي 

وزيرستان، يعرف بلقب »مظلوميار« أو 
»صديق املظلومني«. وال يعرف بالضبط 
ما إذا كان أمير اهلل محسود هو الشقيق 
األكبر حلكيم اهلل محسود، الزعيم احلالي 
للحركة، أو بيت اهلل محسود، الزعيم 
السابق للحركة الباكستانية التي تعرف 

كذلك باسم »حتريك إي طالبان«.

باكستان تعلن مقتل »صديق المظلومين« باشتباك مع الجيش

إسرائيلي يدهس 3 فلسطينيين قرب بيت لحم 

نتنياهو يلتقي أوباما.. ووزراؤه يعدون باستئناف االستيطان في الخريف

المستوطنون اليهود يسيطرون 
على 42% من أراضي الضفة الغربية

تركيا ُتمهل إسرائيل حتى نهاية يوليو لالعتذار وتنسحب من مناورة بحرية مشتركة
عواصم ـ وكاالت: بعد تعنت 
إســـرائيل ورفضها تكرارا دفع 
تعويضات أو االعتذار لتركيا عن 
اعتدائها على أســـطول احلرية، 
قررت تركيا منح إسرائيل مهلة 
تقارب 25 يومـــا لتقدمي اعتذار 
رسمي عن الهجوم على »أسطول 
التعويضات  احلرية«، وتقـــدمي 
املناسبة ألسر الضحايا األتراك 
التسعة الذين قضوا في االعتداء 

االسرائيلي.
ونقلـــت صحيفـــة »صباح« 
التركيـــة أمـــس عـــن مصـــادر 
ديبلوماســـية ان أنقـــرة قررت 
االنتظار حتى نهاية الشهر اجلاري 
قبل اإلقدام على خطوات جديدة 
في عالقاتها مع إسرائيل، ملنحها 
الفرصة لتنفيـــذ مطالب تركيا 
التعويضات  باالعتذار وتقـــدمي 
أو قبول جلنة حتقيق دولية في 

الهجوم اإلسرائيلي.
وقالت الصحيفة إن جميع 
األنظار تتجه الى لقاء الرئيس 
األميركي باراك اوباما ورئيس 
الوزراء اإلســـرائيلي بنيامني 
نتنياهو في واشـــنطن،  حيث 
تتوقع أنقـــرة ان يقنع أوباما 
نتنياهو بالتراجع عن موقفه 
وتقدمي االعتـــذار املطلوب من 
جانـــب تركيا حتـــى يتجنب 
تشـــكيل جلنة حتقيق دولية 
في الهجوم على سفن أسطول 

احلرية.
إال أن املصـــادر اســـتبعدت 
إقـــدام تركيا على قطع العالقات 
الديبلوماسية مع إسرائيل حال 
رفضها تلبية مطالبها مرجحة ان 
الديبلوماسية  العالقات  تستمر 
على املستوى احلالي مع بعض 

االجـــراءات اإلضافية على غرار 
تعليق مشـــاركتها في املناورات 

املشتركة.
فقد قررت أنقرة أمس تعليق 
مشـــاركتها في مناورة »عروس 
البحر« البحرية التي ســـتجري 
في إســـرائيل في شهر أغسطس 

املقبل.
وأبلغـــت تركيـــا اجليـــش 
اإلســـرائيلي ان القوات البحرية 
التركية لن تشارك في املناورة، 
التي يتم تنظيمها منذ 10 سنوات 
مبشـــاركة تركيـــا وإســـرائيل 

والواليات املتحدة.
وذكرت صحيفة »يني شفق« 
التركية أمس أن القرار التركي جاء 

ردا على القرصنة اإلسرائيلية على 
سفن »أسطول احلرية«.

العالقات املتدهورة بني إسرائيل 
وتركيا شـــغلت حيزا مهما من 
محادثات أوبامـــا ونتنياهو في 

البيت األبيض أمس.
لكن احليز األكبر من املباحثات 
كـــرس إلصـــالح ذات البني بني 
الرجلني وإظهار أنهما طويا صفحة 
فترة عاصفة غيـــر معهودة في 
العالقات بني إسرائيل وحليفتها 

الوثيقة أميركا.
وقد لقي نتنياهو خالل محادثات 
إصالح ذات البني استقباال أدفأ من 
ذلك الذي لقيه في مارس املاضي 
عندما استقبله أوباما بفتور فيما 

اعتبره كثيرون جفاء من جانب 
الواليات املتحدة بسبب سياسة 

االستيطان اإلسرائيلية.
ورغـــم انخفاض مســـتوى 
التوقعات من اللقاء الذي تأجل 
قبل شهر إثر الغارة اإلسرائيلية 
على أسطول احلرية، سيعتبر 
اختبارا لقدرة أوباما على التغلب 
على التوترات األخيرة مع نتنياهو 
والعمـــل معه على اســـتئناف 
محادثات الســـالم املباشرة بني 
إسرائيل والفلسطينيني واملتوقفة 
منذ فترة طويلة، بسبب السياسات 
االستيطانية اإلسرائيلية لكن من 
غير املرجـــح أن يجازف أوباما 
بصـــدام ديبلوماســـي آخر مع 

نتنياهو في وقـــت يقترب فيه 
موعد إجراء انتخابات حاسمة في 
الكونغرس األميركي في نوفمبر 
املقبل خوفا من ضغوط اللوبي 

االسرائيلي في أميركا.
وفي زيارة نظمـــت أحداثها 
بعناية بالغـــة ووصفها بعض 
احملللني بأنها زيـــارة »جتميل« 
رتب مســـاعدو أوبامـــا تغطية 
صحافية في ختام محادثات املكتب 
البيضاوي حني سيسلط الضوء 

على كل صغيرة وكبيرة.
وسيحضر الزعيمان بعد ذلك 

مأدبة غداء بالبيت األبيض.
بعد ان امتنع أوباما في الزيارة 

السابقة عن أخذ الصور.
نتنياهـــو يالقي أوباما مثقال 
مبشكلة االستيطان، حيث أعلنت 
وزيرة الثقافة والرياضة ليمور 
ليفنـــات أمس ان أعمـــال البناء 
الغربية  في مستوطنات الضفة 
احملتلة ستستأنف في اخلريف 
املقبل حاملا تنتهي مفاعيل القرار 
الذي جمـــدت احلكومة مبوجبه 
التوســـع االســـتيطاني في هذه 

املستوطنات.
العســـكرية  وقالت لإلذاعة 
»ليس هنـــاك أدنى شـــك على 
اإلطالق فـــي ان أعمـــال البناء 
ستستأنف في يهودا والسامرة 
)الضفة الغربية( فور انتهاء مهلة 
التجميد املقررة« في 26 سبتمبر. 
وأضافت الوزيرة ان »احلكومة 
امرت بتجميد مؤقت للبناء، وهذا 
القرار ال ميكن املساس به. ليس 
من الوارد بالنسبة إلسرائيل ان 
حتاول، عبر تقدمي تنازالت، إقناع 
الفلســـطينيني ببدء مفاوضات 

مباشرة«.

دمشق تنفي المعلومات عن انتقاد وزير إعالمها للقاهرة

مصر ستفتح قنصليتين في أربيل والبصرة

بيت لحم ـ د.ب.أ: أعلنت مصادر فلسطينية 
إصابة 3 فلسطينيين أمس، جراء دهسهم بسيارة 
مستوطن إســـرائيلي قرب مستوطنة »افرات« 

جنوب بيت لحم في الضفة الغربية.
وأوضحت المصادر أنـــه تم نقل المصابين 
بسيارة إسعاف تابعة للهالل األحمر إلى المستشفى 

األهلي في مدينة الخليل لتلقي العالج.
وأضافت أن أحد المصابين وصل إلى المستشفى 
وهو في غيبوبة، فيما وصفت حالة المصابين 

اآلخرين بالمتوسطة.
وفي اطار االعتداءات االسرائيلية المتواصلة، 
كشفت منظمة »بيتسيلم« اإلسرائيلية المعنية 
بحقـــوق اإلنســـان فـــي تقرير لهـــا امس »ان 
اليهود ومنظماتهم يسيطرون  المســـتوطنين 

على نحو 42% من مساحة الضفة الغربية«.
ونقلت صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية عن 
تقرير للمنظمةـ  نشرته على موقعها اإللكتروني 
ـ انه بالرغم من ان 66% من المناطق التي بنيت 
فيها المستوطنات معروفة بأنها فوق »أراضي 
دولة«، وجدت بيتسيلم ان تخصيص هذه األراضي 
من أجل المستوطنات كان ممكنا فقط من خالل 
تفسير ينطوي على تحايل وتالعب بكل القوانين 

المعنية السارية على الضفة الغربية.
وذكر التقرير أن السياسة اإلسرائيلية المعنية 
باالســـتيطان وجدت أن هؤالء المسؤولين عن 
المستوطنات االسرائيلية »عاملوا القانون الدولي 
والتشـــريع المحلي وأوامر الجيش االسرائيلي 
والقانون االسرائيلي بأسلوب ذرائعي ومعيب 
بل حتى اجرامي« في اطار الســـعي لسيطرتهم 

على هذه األراضي. وأشـــارت الصحيفة إلى أن 
تقرير »بيتســـيلم« يستند الى تقارير ووثائق 
إســـرائيلية رسمية ومن بينها خرائط للجيش 
واالدارة المدنية وتقرير للمراقب العام وقاعدة 
معلومات اقامها البريغادير باروخ شبيغيل وهو 

مسؤول سابق بالجيش اإلسرائيلي.
وأضاف: رغم أن إســـرائيل تعلن أنها تبني 
مســـتوطنات على أراض مملوكة للدولة، تقول 
بيتسيلم ان معلوماتها المستقاة من االدارة المدنية 
اإلسرائيلية في الضفة الغربية بالصور الملتقطة 
جوا واكتشفت أن 21% من المناطق المبنية في 
المســـتوطنات تقع على اراض فلسطينية ذات 

ملكية خاصة.
كما قالت بيتسيلم في تقريرها ان »21% من 
األراضي التي اقيمت عليها 121 مستوطنة ونحو 
100 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية هي اراض 

تقر اسرائيل بانها امالك فلسطينية خاصة«.
وأوضح التقرير ان »الطرق الرئيسية التي 
تستخدمها اسرائيل هي االستحواذ على االراضي 
لضرورات عســـكرية، واعالنها او تســـجيلها 
كاراض تابعة للــدولة، واستمــالكها للمنفعــة 

العامة«.
 واشـــار التقريـــر الى ان حوالـــى 300 الف 
اسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة 
الغربية وحوالي 200 الـــف آخرين في القدس 
الشرقية التي احتلتها اسرائيل في يونيو 1967 
وضمتهـــا اليها في قرار لم يعترف به المجتمع 
الدولي الذي اليزال يعتبر القدس الشرقية ارضا 

فلسطينية محتلة.

 القاهرة ـ دمشق ـ خديجة حمودة ـ هدى العبود
 جدد الرئيس المصري حسنى مبارك التأكيد على دعم مصر المستمر 
للعراق، مشــــيدا بالعالقات التاريخية »المتميزة« التي تجمع البلدين 

والشعبين.
وأكد مبارك ضرورة اإلسراع في تشكيل الحكومة العراقية، وبمشاركة 

كل األطياف العراقية.
وفى إطار تعزيز التعاون المشــــترك بين البلدين، وافق مبارك على 
افتتــــاح قنصليتين جديدتيــــن لمصر في العــــراق، إحداهما في أربيل 
)شمال( واألخرى في البصرة )جنوب(.جاء ذلك خالل استقبال مبارك 
أمس بمقر رئاســــة الجمهورية كال من مســــعود البرزاني رئيس إقليم 
كردستان العراق وعادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي في لقاءين 
منفصلين، حضرهما وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط.وصرح 
أبو الغيط، عقب اللقاءين، بأن النقاش انصب حول العراق، حيث أعرب 
مبارك للمســــؤولين العراقيين عن اهتمام بالده بالشأن العراق بصفة 

أساسية، مؤكدا أن العالقات المصرية ـ العراقية »أزلية«.
وقرر مبارك تعزيز التواجد المصري الرســــمي بالعراق، وأن هناك 
التزاما مصريا بإيفاد الكثير من الشركات المصرية إلى العراق للمشاركة 
في جميع العطاءات في مختلف نواحي النشــــاط االقتصادي بالعراق، 
بهدف تأهيل ومســــاعدة العراق على الخروج من هذا الوضع الصعب 
الذي يجد نفســــه فيه. واضاف الوزير المصري ان مبارك »قدم رؤيته 
للمســــؤولين العراقيين حول الحاجة الى االســــراع بتشكيل الحكومة 
العراقية بمشاركة كل االطياف الن استبعاد اي فريق ستكون له تأثيرات 

سلبية على العملية السياسية في العراق«. 
ومن جانب آخر، نفت سورية أمس أنباء صحافية قالت ان وزير اإلعالم 
السوري محسن بالل وجه انتقادات لمصر بعد استقبال القاهرة للنائب 
اللبناني سمير جعجع. ونقل موقع محطة أخبار سورية اإللكتروني عن 
مصدر في وزارة اإلعالم السورية نفيه لما نشرته مجلة األفكار اللبنانية 
في عددها األخير حول توجيه بالل انتقادات لمصر على مواقفها األخيرة، 

مؤكدا أن سورية »تنظر إلى مصر كدولة عربية شقيقة«.
وشدد المصدر على أن »ما ورد في المقابلة حول ذلك عار عن الصحة 

وال أساس له«.

مزارعة فلسطينية تتعارك مع جنود االحتالل اإلسرائيلي بعد أن دمر لها اجليش اإلسرائيلي جزءا من اراضيها   )أ.ف.پ(

صورة أرشيفية لكبير املفاوضني اإليرانيني في امللف النووي سعيد جليلي

اتهم باالستفادة من 150 ألف يورو لتمويل حملته الرئاسية

فضيحة مالية تحيط بالرئيس الفرنسي.. وساركوزي يعتبرها افتراء
باريسـ  أ.ف.پ: يواجه الرئيس الفرنسي نيكوال 
ساركوزي أخطر أزمة سياســـية منذ بداية واليته 
الرئاسية في 2007 مع فضيحة »وورث ـ بيتانكور« 
وآخر فصولها االتهامات التي طالته باالستفادة من 

مبلغ 150 ألف يورو نقدا لتمويل حملته.
وتندرج هذه املعلومات التي نفتها أوساط السلطة 
االجرائية نفيا قاطعا ضمن سلسلة الفضائح والقضايا 
املثيرة للجدل التي تهز احلكومة الفرنسية منذ أشهر 
والتي أدت أمس االول إلى اســـتقالة وزيرين، حتى 
ان رئيس احلكومة السابق جان بيار رافاران اعتبر 
أمس ان علـــى رئيس اجلمهورية ان »يقول ما لديه 

بسرعة قصوى« بعد التطورات األخيرة.
بالفعل رد الرئيس الفرنسي مدينا االتهامات املوجهة 
اليه والى وزير العمل اريك وورث في هذه القضية 
واعتبرها »افتراء يهدف الى تلطيخ الســـمعة دون 

أي أساس«.
وقال »أرغب بشدة في ان يشتد احلماس في البالد 
للتصدي للقضايا الكبرى مثل الصحة وتنظيم قطاع 
الصحة وكيفيـــة دفع النمو بدال من االجنراف وراء 
افتراء ال هدف منه ســـوى تلطيخ السمعة دون أي 

أساس من الواقع«.
وكان آخر فصول هذه القضية ما نشر أمس على 
املوقع االخباري االلكتروني »ميديابارت« ضمن مقابلة 
مع احملاسبة السابقة ليليان بيتانكور، وريثة مجموعة 
مســـتحضرات التجميل »لوريال«، املرأة األغنى في 

فرنسا.
وأكدت هذه االخيرة واســـمها املعلن كلير ت. ان 
وزير العمل اريك وورث قبض بصفته أمينا لصندوق 
حزب »االحتاد من أجل حركة شعبية« مبلغ 150 ألف 
يورو نقدا لتمويل حملة االنتخابات الرئاسية لنيكوال 

ساركوزي ربيع 2007.
كما اعلن محاميها أمس ان عناصر الشرطة استمعوا 
الى إفادة كليـــر ت. الليلة قبل املاضية حيث نقلت 

اليهم هذه املعلومات.
لكن اريك وورث الذي يشغل حاليا منصب وزير 
العمـــل نفى هـــذه االتهامات، متاما كمـــا فعل قصر 

االليزيه.
وقـــال وورث في حديث لتلفزيـــون »اي تيلي« 
االخباري الفرنســـي »برأيي ال يوجد ما ميكن لومي 
عليه، األمور كلها واضحة، وكل شيء نظيف وواضح. 

نســـتطيع دائما تصديق االشاعات التي نريدها، لم 
اقبـــض يوما على الصعيد السياســـي يورو واحدا 

بطريقة غير شرعية«.
ويعتبر تقدمي الـ 150 ألف يورو بحال أثبت مخالفة 
قانونية، اذ ان القيمة القصوى املسموح بها قانونا 
لتمويل األحزاب السياسية هي 7500 يورو سنويا 

للحزب و4600 يورو للمرشح الى اي انتخابات.
ويواجه اريك وورث، الوزير األساسي في احلكومة 
وصاحب املشـــروع غير الشعبي واحلساس بشأن 
نظام التقاعد، انتقادات لكونه شـــغل منصب وزير 
املوازنة )2007 مارس 2010( خالل احلقبة التي أدارت 
فيها زوجته ثروة ليليان بيتانكور املتهمة بالتهرب 

من دفع الضرائب.
كما أكدت احملاسبة السابقة ان ساركوزي كان خالل 
رئاسته لبلدية نويي )غرب باريس( بني العامني 1983 
و2002 »ضيفا دائما« على مائدة آل بيتانكور وكان 

»يتسلم مظروفه هو ايضا«.
وردا على سؤال لوكالة األنباء حول هذه االتهامات 
أجابت أوســـاط مقربة من ساركوزي ان »هذا الكالم 

الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي  خالل مؤمتر صحافي أمس  )أ.ف.پ(مغلوط«.

طهران تتراجع عن اتهامها بعض الدول بمنع تزويد طائراتها بالوقود.. و»األوروبي« يوسع نطاق الحظر على الطائرات اإليرانية

إيران مستعدة الستئناف المفاوضات  مع مجموعة »5+1« وأوروبا ترحب 
عواصمـ  وكاالت: تراجعت إيران 
عن اتهامها عددا من الدول بالتوقف 
عن تزويد طائراتها بالوقود وأكد 
املتحدث باســــم وزارة اخلارجية 
االيرانية رامني مهمانبراست أمس 

أن ما ذكر معلومات خاطئة. 
وقال مهمانبرست خالل مؤمتره 
الصحافي االســــبوعي إن ما قيل 
عن امتناع بعض الدول األوروبية 
واإلمارات العربيــــة املتحدة عن 
تزويد الطائرات االيرانية بالوقود 
هو »معلومــــات خاطئة.. اعلنت 
رســــميا ان ال وجــــود ملثل هذه 
القيود« على تزويد طائرات الركاب 

االيرانية بالوقود.
واضاف ان »تزويد طائراتنا 
بالوقود مســــتمر واعتقد ان نقل 
معلومات خاطئة كهذه يندرج في 
اطار احلرب النفســــية ضد االمة 

االيرانية«.
ولكن املعلومات كانت وكالة 
االنباء الطالبية االيرانية نقلتها 
عن مهدي علي ياري االمني العام 
لرابطــــة شــــركات النقل اجلوي 
االيرانية وقال انه »منذ االسبوع 
املاضي وبعــــد املصادقــــة على 
العقوبات األحادية اجلانب بحق 
ايران، ترفض مطارات بريطانيا 
واملانيا واالمارات تزويد الطائرات 
االيرانية بالوقود«. غير ان هذه 

املعلومة سرعان ما نفتها الدول 
املعنيــــة اي بريطانيــــا واملانيا 

واالمارات.
غير بعيــــد عن ذلــــك، قالت 
املفوضية األوروبيــــة أمس إنها 
ستوسع نطاق حظر رحالت ملنع 
مزيد من طائرات شركة اخلطوط 
اجلوية اإليرانية من املجال اجلوي 
لالحتاد األوروبي وذلك ألسباب 

تتعلق بالسالمة.
وقالت هيلني كيرنز املتحدثة 
باسم املفوضية إنه يحظر اآلن على 
ثلثي أسطول اخلطوط اإليرانية 
دخــــول املجال اجلــــوي لالحتاد 

األوروبي الذي يضم 27 بلدا.
ونفت أن يكون لالجراء عالقة 
بعقوبات مفروضة على إيران لوقف 
برنامجها النووي أو التهامات بأن 
العقوبات منعت طائرات إيرانية 
من التــــزود بالوقود في مطارات 

أوروبية.
وأبلغت كيرنــــز الصحافيني 
»نتعامل فحســــب مع متطلبات 
الســــالمة.. قيودنا تسري على 
مستوى فني جدا لضمان احترام 

معايير األمان«.
وقال بيان املفوضية إن جلنة 
السالمة اجلوية باالحتاد األوروبي 
أيدت باالجماع توسيع نطاق قيود 
التشغيل املفروضة على اخلطوط 

اإليرانية لتغطي أســــطولها من 
طائرات ايرباص ايه-320 وبوينغ 

بي-727 وبي-747.
في ســــياق إيراني آخر، كتب 
كبير املفاوضني في امللف النووي 
االيراني سعيد جليلي في رسالة 
إلى وزيرة خارجية  بعثها أمس 
االحتاد األوروبي كاثرين آشتون 

ان طهران مســــتعدة الستئناف 
املفاوضــــات اعتبارا مــــن االول 
من ســــبتمبر مع مجموعة 1+5 
حول برنامجهــــا النووي، ولكن 

بشروط.
وقــــال جليلي »عندما يصبح 
هدف املفاوضات واضحا ستكون 
اجلمهورية االسالمية.. مستعدة 

الدولي  التعــــاون  لبحث تعزيز 
وتبديد القلق املشترك«. االعالن 
االيراني جاء ردا على رسالة كانت 
آشتون بعثت بها في يونيو الى 
جليلــــي طلبت فيها اســــتئناف 
ايران ومجموعة  املفاوضات بني 
5+1 )الواليات املتحدة وفرنسا 
وبريطانيــــا وروســــيا والصني 

واملانيا(. 
وتلقى االحتاد األوروبي املوقف 
اإليراني الستئناف املفاوضات حول 
برنامجهــــا النووي املثير للجدل 
بأنه »نبأ ســــار إذا تأكد« مشددا 
على ضرورة تناول املباحثات هذا 

املوضوع وليس امورا اخرى.
وقالت آشــــتون خالل مؤمتر 
صحافي »قلنا اننا مستعدون للقاء 

اجلانب االيراني«.
واضافــــت املتحدثــــة مايــــا 
كوتشيانتشيتش »ان آشتون بعثت 
الى )ســــعيد( جليلي )املفاوض 
النووي االيراني( رسالة لدعوته 
الى لقاء في اقرب فرصة« مضيفة 
»لكــــن اوضحنــــا ان اللقاء يجب 
ان يركز علــــى البرنامج النووي 

االيراني«.
واضافت »اذا كانوا على استعداد 
للقاء آشتون انه نبأ سار لكننا لم 
نتلق في الوقت الراهن ردا رسميا« 

من طهران.

في سياق آخر، أكد مهمانبراست 
ان »بالده ستستخدم كل الوسائل 
املتاحة لديها للرد على اي خطوة 
غير قانونية تستهدف مصاحلها 

الوطنية«.
وقال في تصريحاته عينها ان 
الغربية غير  البلدان  »ممارسات 
القانونية تؤدي الى زيادة استياء 
الشعوب« مشددا على حق طهران 
في اتخاذ اخلطوات املناسبة للرد 
على اي سياسة تضر مبصاحلها 
الوطنية. واضاف ان »على الواليات 
املتحدة األميركية ان تعيد النظر في 
سياساتها اخلاطئة جتاه ايران«.

وردا علــــى ســــؤال عن زيارة 
نائب الرئيس األميركي جو بايدن 
للعراق وصف املسؤول اإليراني 
هذه الزيارة بأنها »تدخل في شؤون 

العراق الداخلية«.
وقال ان »بايدن جاء للتدخل 
الداخلية وان  العراق  في شؤون 
الشعب العراقي ال يسمح بذلك« 
حســــب تعبيره. وحول عالقات 
بالده مع اململكة العربية السعودية 
قال مهمانبرست ان »ايران تولي 
اهمية لتعاونها مع دول املنطقة 
والســــعودية ميكــــن ان تلعــــب 
دورا مهما فــــي هذا اخلصوص« 
واصفا البلدين بأنهما مهمان في 

املنطقة. 


