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أنقرةـ  أ.ش.أ: أكد رئيس الوزراء التركي 
رجب طيب أردوغان أن بالده ستنشئ قوات 
خاصة محترفة حلمايـــة حدودها، وليس 

جيشا خاصا ملكافحة اإلرهاب.
وقال أردوغان ـ في كلمة خالل اجتماع 
لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية احلاكم 
في محافظات تركيا عقد في انقرة امسـ  إن 

هذه القوات التي ستعمل في مناطق املواجهة 
مع عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني 
االنفصالية في شرق وجنوب شرق البالد 
ســـتتكون من عناصـــر ذات خبرة خاصة 

ستعمل ملدة 5 سنوات أو أكثر.
وأضاف أننا نعمـــل على زيادة تدريب 
القوات التركية العاملة في هذه املناطق حتى 

نزيد من قدرتها على التعامل مع العناصر 
اإلرهابية، مشيرا إلى أن الطبيعة اجلغرافية 
الصعبة للمناطـــق احلدودية التركية مع 
العراق وإيران وسورية تتطلب أفرادا ذوي 
قدرات خاصة ومحترفـــن ولديهم القدرة 
على التعامل مع تكتيكات املنظمة اإلرهابية 

وتقليل اخلسائر نتيجة لعملياتها.

أردوغان: تركيا ستنشئ قوات خاصة لحماية حدودها وليس جيشًا محترفًا لمحاربة اإلرهاب
ت

متفرقا
عاليمة

مت إرسال طائرة تنقل فريقا طبيا 
من العاصمة طهران إلى زاهدان، 
في أعقاب التفجيران اللذين وقعا 
أمام »املسجد اجلامع« أكبر مساجد 
املدينة، وفقا ملا نقلته وكالة األنباء 

اإليرانية »إرنا«.
كما أعلن محافظ »سيســـتان 
وبلوشســـتان«، علي محمد آزاد، 
حـــدادا رســـميا ملدة ثالثـــة أيام 

ابتداء من امس اجلمعة، »تكرميا 
ألرواح عدد من املواطنن األبرياء، 
التفجيرين  الذين استشهدوا في 
اإلرهابين، اللذين استهدفا مساء 
امس االول املسجد اجلامع في مدينة 

زاهدان عاصمة اإلقليم«.
وهز انفجـــاران قويان املدينة 
الواقعة ضمن محافظة »سيستان 
بلوشستان«، القريبة من احلدود مع 

باكستان، حيث ذكرت مصادر أمنية 
أن االنفجار األول وقع في حوالي 
الساعة 9:20 مســـاء امس االول 
بالتوقيت احمللي، أمام »املســـجد 
اجلامع«، تبعه بعدة دقائق انفجار 

آخر في نفس املوقع.
وقال مسؤول أمني محلي »إنه 
اللحظة،  ليس من املمكن حتـــى 
اإلعالن عن العدد احلقيقي للقتلى 

واجلرحى في االنفجارين«، وتابع 
نائب قائـــد قوات الشـــرطة في 
محافظة »سيستان وبلوشستان«، 
جالل ســـياح، أن قوات الطوارئ 
وصلت إلى املوقع، وبدأت التحقيق 

ملعرفة أسباب االنفجارين.
من جانبه، قال حســـن علي 
شـــهرياري، منـــدوب زاهدان في 
البرملـــان اإليراني، في مقابلة مع 

وكالة فارس، إن االنفجارين كانا 
نتيجة لعمليتن انتحاريتن حيث 
كان أحد االنتحارين يرتدي مالبس 
نسائية يحاول الدخول الى املسجد 
ولدى منعه من الدخول فجر نفسه 
على الباب وقتل عدة أشخاص وبعد 
دقائق فجر االنتحاري الثاني نفسه 
وسط اجلموع التي جاءت لنجدة 

ضحايا االنفجار االول.

عواصم ـ وكاالت: فيما أعلنت 
جماعة »جند اهلل« السنية اإليرانية 
املتمردة، مسؤوليتها عن الهجوم 
أكبر  الذي استهدف أحد  املزدوج 
مساجد الشيعة مبدينة »زاهدان« 
أمــــس األول، مؤكــــدة أنهما كانا 
النظام اإليراني  ردا على »جرائم 
في بلوشستان وانتقاما إلعدامه 
عبدامللك ريغي«، أكدت السلطات 
ارتفاع عــــدد ضحايا  اإليرانيــــة 
التفجيرين إلى 27 قتيال على األقل، 

ونحو 300 جريح.
وقالت اجلماعة، املعروفة أيضا 
باسم »حركة املقاومة الشعبية«، في 
بيان على موقعها اإللكتروني، إن 
اثنن ممن وصفتهم بـ »أبناء اإلميان 
واحلماسة واإليثار، قاما بعملية 
بطولية قل نظيرها في قلب جتمع 
لقوات احلرس الثوري في حسينية 
زاهدان، أثناء اجتماع لهم مبناسبة 
يوم احلـــرس، مما أدى إلى مقتل 
أكثر من مائة عنصر من احلرس 

وجنود حزب الشيطان«.
وكشف البيان عن هوية منفذي 
الهجـــوم، وهما محمـــد ريغي، 
ومجاهـــد عبد الباســـط ريغي، 
وذكر أن املرحلـــة األولى نفذها 
مجاهد الذي متكن من النفوذ إلى 
االجتماع، وتفجير نفسه وسط 
جتمع للحـــرس، وبعد أن قامت 
العناصر األمنية مبحاصرة موقع 
االنفجار، تقدم محمد وفجر نفسه 

وسط تلك القوات.
وتابع البيان أن »هذه العمليات 
تأتي ردا على اجلنايات املستمرة 
للنظام اإليراني في بلوشستان، 
والذي كان يعتقد أن باستشــــهاد 
الزعيم األمير عبــــد املالك ريغي، 
سوف يتمكن من القضاء على كفاح 
شعبنا، ولكن هؤالء الشبان ومن 
خالل التضحية بأنفسهم، متكنوا 
من مواجهــــة قوات هــــذا النظام 

ومتريغ أنوفهم بالوحل«.
إلـــى ذلـــك، أعلنـــت وزيرة 
الصحة اإليرانية، مرضية وحيد 
ارتفـــاع ضحايا  دســـتجردي، 
االنفجارين إلـــى 27 قتيال على 
األقل، باإلضافـــة إلى نحو 300 
جريح، وقالت إن 11 مصابا حالتهم 
حرجة، مشيرة إلى أنه مت إجراء 
عمليات جراحية ملا يزيد على 170 
جريحا.وذكرت وزيرة الصحة أنه 

تضامن عالمي مع طهران.. وحداد رسمي ثالثة أيام في »سيستان وبلوشستان«

»جند اهلل« تتبنى تفجيري »زاهدان«.. وارتفاع القتلى والجرحى إلى أكثر من 327

)أ.پ( إيراني مفجوع يبكي بجانب جثة أحد اقاربه الذي راح ضحية االنفجار امس االول  

صنعاء تتهم الحوثيين بقتل 11 شخصًا بينهم ثالثة شرطييننتنياهو يفضح نفسه: دمرت »أوسلو« وتالعبت بأميركا

وزير يمني: السعودية لن تكون في مأمن
 إذا انهار األمن في بالدنا 

صنعـــاء ـ يو.بـــي.آي ـ أ.ف.پ: حذر وزير 
التعليـــم العالي اليمني صالح باصرة امس من 
أن السعودية لن تكون في مأمن إذا انهار األمن 
في بالده ودعا الرياض الى مساعدة صنعاء على 

اخلروج من أزماتها.
ونقلت وسائل إعالم محلية عن باصرة قوله 
»على جيراننا في السعودية أن يعرفوا أنه إذا 
حدث شيء في اليمن سينتقل إليهم وسيؤذيهم 

ونحن ال نريد لهم األذية«.
ودعا باصرة الســـعودية »باسم االخوة في 
اإلسالم والعروبة إلى مساعدة اليمن للخروج من 

أزمته االقتصادية وأزمة البطالة حتديدا«.
واعتبر الوزير اليمني أن زيادة البطالة في 
اليمن تزيد من مشـــاكل تواجد تنظيم القاعدة 
وخطره وقضايا احلراك في جنوب اليمن وصعدة 

القريبة من احلدود السعودية.
وقال »املســـاعدة التي نرجتيها ليست حل 
مشـــاكل اليمن ولكن ليســـاعدونا في استقبال 

منتجاتنا الزراعية وفي اســـتقبال عمالة مينية 
وفي بناء مستشفيات وإرسال أطباء وبناء مدارس 
وجامعات بحيث يخففون من احلمل والضغط«. 
واعتبر املســـاعدة السعودية لليمن مؤقتة ألن 
بالده بحســـب قوله »ستخرج من مأزقها بتلك 

املساعدات«.
الى ذلك، اتهمت الســـلطات األمنية اليمنية 
املتمردين احلوثين بقتل11 شخصا بينهم ضابط 
وعنصران من الشـــرطة وبعرقلة جهود إرساء 
الســـالم في شمال البالد، حسب بيان نشر ليل 

امس األول على موقع وزارة الدفاع اليمنية.
وذكرت السلطات االمنية ان 11 شخصا قتلوا 
املاضـــي بينهم  برصاص احلوثيـــن االربعاء 
ثالثة رجال امـــن وثمانية مواطنن )متعاونن 

مع الدولة(.
ورأت السلطات في البيان انها »جرمية بشعة 
ليس لها من معنى ســـوى عرقلة جهود إحالل 

السالم مبحافظة صعدة« الشمالية.

رام اهللـ  سي ان ان: بثت القناة 
اإلسرائيلية العاشرة امس االول 
شـــريط ڤيديو لرئيس الوزراء 
اإلســـرائيلي، بنيامن نتنياهو 
وهو يتحدث ألسرة إسرائيلية 
في مستوطنة »عوفرا« عام 2001، 
دون علمه بأن آلة التصوير كانت 

تعمل آنذاك.
وخالل حديثه مع األســـرة 
اإلسرائيلية، تبجح نتنياهو بأنه 
هو من دمر اتفاق أوسلو، وأنه 

يحرك أميركا كما يشاء.
وتطرق نتنياهو في حديثه 
إلى العائلة اإلسرائيلية إلى أن 
80% مـــن األميركيـــن يؤيدون 
إسرائيل وأنه ميكنه »حتريكها« 

كيفما يشاء.
الكاتب الصحافي اإلسرائيلي 
جدعون ليفي، كتب في صحيفة 
»هآرتـــس« اإلســـرائيلية عن 
الڤيديو فـــي مقال حتت عنوان 
»بيبي احملتال« وبيبي هو االسم 
املختصر لبنيامن نتنياهو، يقول: 

هذا الڤيديو يجب أن يعرض في 
كل منزل في إسرائيل، ثم يرسل 

إلى واشنطن ورام اهلل.
ويجب أن يحظر على األطفال 
مشـــاهدته حتـــى ال يتعلمـــوا 
الفساد، وينبغي أن يوزع على 
كل الدول وعلى كل شخص من 

أجل أن يعرف من يقود حكومة 
إسرائيل.

العاشرة  القناة  لقد عرضت 
الوجه املخادع احلقيقي لبنيامن 
نتنياهو والذي مت بثه امس االول 
خالل برنامج »هذا األسبوع مع 
ميكي روزنتال:، ومت تصويره 

سرا عام 2001.
وقـــال ليفـــي: ال شـــك أن 
أوباما  الرئيس األميركي باراك 
واإلسرائيلي شـــمعون بيريز 
اللذين يواصـــالن احلديث عن 
أن نتنياهو سيتوصل للسالم، 
ال شك إنهما سيغيران من كالمهما 

لو شاهدا هذا الشريط.
وتابـــع انه حتـــى اعتراض 
الفلسطينية  الســـلطة  رئيس 
محمـــود عبـــاس علـــى إجراء 
محادثات مباشرة مع نتيناهو 
سيكون مفهوما، فماذا هناك غير 
مناقشة مع شخص هدفه الوحيد 
هو منـــح 2% من أجل احملافظة 
على 100% كما قال له والده نقال 

عن جده.
هـــذا  أن  ليفـــي  واعتبـــر 
الشريط يشكل نهاية مزاعم أن 
الفلسطينين مذنبون في إخفاق 
اتفاقات أوســـلو، حيث كشف 
نتنياهو أمام مســـتضيفيه في 
مستوطنة عوفرا عن احلقيقة 
العاريـــة: »فهو قد قضى بيديه 
وبأفعاله على اتفاقات أوسلو، بل 
يفخر بذلك. بعد سنن حاولوا 
فيها إفهامنا أن الفلســـطينين 
مذنبون، كشـــفت احلقيقة من 
الشأن. وكيف فعل  فم صاحب 

هذا؟«

»جند اهلل« السنية تخوض تمردًا 
منذ 10 سنوات ضد طهران

»نيويورك تايمز«: أميري عمل
 كمخبر للـ »سي آي إيه« لعدة سنوات

طهرانـ  أ.ف.پ: تخوض جماعة جند اهلل السنية التي تبنت، حركة 
مترد دموية منذ عشــــر سنوات ضد اجلمهورية اإلسالمية في جنوب 
شرق ايران. وتتشــــكل جماعة جند اهلل من متمردين سنة من اتنية 
البلوش التي متثل اقلية مهمة بن سكان محافظة سيستان بلوشستان 
املتاخمة لباكستان وافغانستان. وهذه احملافظة اجلنوبية الشرقية تعد 
األقل امانا في إيران بسبب نشاطات املتمردين وكذلك مهربو املخدرات 
االتون من افغانستان إضافة الى انشطة تهريب عديدة. وأنشئت جماعة 
جند اهلل املعروفة أيضا باسم »حركة الشعب اإليراني للمقاومة«، في 
العام 2000 وتؤكد انها تناضل من اجل حقوق األقلية السنية في إيران، 
حيث 90% من الســــكان هم من املسلمن الشيعة، وضد »التمييز إزاء 
الشعب البلوش«. ويقدر بعض اخلبراء عدد عناصر جند اهلل عند إلقاء 
القبض في فبراير على قائدها اثر عملية الفتة بتحويل مسار طائرة، 

بنحو الف عنصر منظمن في مجموعات مسلحة صغيرة.
وقد قامت جند اهلل بدفع من عبد امللك ريغي في السنوات األخيرة 
بتنفيذ اعتداءات ازدادت ضخامة أوقعت في االجمال 154 قتيال و320 
جريحا بحسب القضاء اإليراني. وآخرها أسفر في اكتوبر 2009 عن مقتل 
42 شخصا بينهم عدد من ضباط احلرس الثوري )الباسدران، قوات 

النخبة املسلحة( في بيشن البلدة القريبة من احلدود الباكستانية.
واستهدف ذلك االعتداء االنتحاري اجتماعا لقادة الباسدران وزعماء 

القبائل بهدف »تعزيز الوحدة بن الشيعة والسنة«.

نيويورك ـ يو.بي.آي: قال مسؤولون أميركيون إن العالم اإليراني 
شهرام أميري الذي تتهم طهران واشنطن باختطافه كان يعمل كمخبر 
لوكالة االستخبارات املركزية األميركية »سي آي إيه« من داخل إيران 

منذ عدة سنوات ويقدم لها معلومات حول برنامج إيران النووي.
ونقلت صحيفة »نيويورك تاميز« عن املســــؤولن أن أميري شرح 
للمخابــــرات األميركية تفاصيل عن حتول جامعة في طهران إلى املقر 

السري للجهود النووية التي تبذلها اجلمهورية اإلسالمية.
وخالل وجوده في إيران كان أحد املصادر التي اعتمدت عليها الواليات 
املتحدة لتقدير حجم البرنامج النووي العسكري الذي يشتبه أن إيران 
تطوره والذي نشر في »تقدير االستخبارات الوطنية« عام 2007 وأثار 
الكثير من اجلدل حن اشار إلى أن إيران علقت عملها النتاج سالح نووي 
عام 2003 وقال أحد املســــؤولن ان أميري قدم لعدة سنوات معلومات 
»مهمة وأصيلة« حول جوانب سرية للبرنامج النووي في إيران. وأضاف 
املسؤول ان »التحدي الذي يواجهه هو إقناع قوات األمن اإليرانية بأنه 

لم يتعاون قط مع الواليات املتحدة«.
وقال املسؤولون إن أميري زار خالل عمله كمخبر اململكة العربية 
السعودية ودبرت الـ »سي آي إيه« إخراجه منها ثم نقله إلى الواليات 

املتحدة حيث أقام في والية أريزونا.

اإلسرائيليون: أوباما مازال »مؤيدًا للفلسطينيين«
القدس � أ.ف.پ: أفاد اس��تطالع نش��رته صحيفة 
جيروزلم بوس��ت الصادرة باللغة اإلجنليزية امس بأن 
أغلبية نس��بية من اإلسرائيليني مازالت ترى ان اإلدارة 
األميركية التي يرأسها باراك اوباما مؤيدة للفلسطينيني 
اكثر من  اإلسرائيليني. ويرى 46% من اليهود اإلسرائيليني 
الذين شملهم االستطالع ان »اإلدارة )األميركية( مؤيدة 
للفلسطينيني« مقابل 10% تعتبرها »مؤيدة لإلسرائيليني« 
ورأى 34% انه��ا »محايدة« والبقية بدون رأي.ويدل هذا 
االستطالع على ان التفاهم املعلن بني الرئيس اوباما ورئيس 
الوزراء اإلس��رائيلي بنيامني نتنياهو خالل لقائهما في 

واشنطن في السادس من يوليو لم يغير بشكل ملحوظ 
ما يتوقعه اإلسرائيليون من الرئيس األميركي. وتشتد 
الريبة خصوصا بني ناخب��ي اليمني واليهود املتطرفني 
ويرى 63% و68% من املجموعتني على التوالي ان اإلدارة 
األميركية موالية للفلسطينيني. وفي استطالع اجري في 
مارس املاضي أبدى 48% من املستطلعني هذا الرأي مقابل 
9% اعتبروا سياسة اإلدارة موالية إلسرائيل و30% اعتبروها 
محايدة. وأجرى االستطالع اجلديد معهد مستقل مطلع 
االسبوع على عينة من 500 شخص من اليهود )80% من 

مجمل السكان( بهامش خطا نسبته %5.4

مدڤيديڤ: تم التعّرف على قاتل الناشطة ناتاليا »مايكروسوفت«: الجاسوس الروسي الـ 12  
عمل لدينا كمختبر للبرمجيات

القضاء البريطاني ينهي اعتصامًا
أمام البرلمان ضد الحرب األفغانية موس��كو � رويت��رز: 

اعلنت روس��يا امس األول 
انها تعرفت على قاتل ناشطة 
حق��وق اإلنس��ان ناتالي��ا 
ايستميروفا التي أثار مقتلها 
قبل عام استهجانا دوليا إال 
ان رئيسها السابق في العمل 

رفض هذا الزعم.
واختطفت ايستميروفا 
ف��ي 15 يولي��و م��ن العام 
املاضي في مس��قط رأسها 
في الشيش��ان حيث كانت 
تنتقد بشدة الزعيم االقليمي 
املعني من الكرملني رمضان 

قديروف. وعثر على جثتها ملقاة في اجنوشيا 
املجاورة.

وقال الرئيس دميتري مدڤيديڤ � الذي 
يستضيف املستشارة األملانية اجنيال ميركل 

في مدينة يكاتيرنبرج 
في جبال االورال � ان 
السلطات أحرزت تقدما 

في هذه القضية.
وقال مدڤيديڤ »مت 
التعرف على هوية القاتل 
املأجور الذي نفذ العملية، 
الش��خص  ولكن ليس 
الذي ح��رض على هذه 

اجلرمية اخلطيرة«.
وأض��اف ان الرجل 
الذي أطلق الرصاص كان 
على قائمة املطلوبني دوليا 
وان التحقيق »يسير على 

قدم وساق«.
ولكن رئيس منظمة ميموريال احلقوقية 
حي��ث كانت تعمل ايس��تميروفا قال »لدينا 

شكوك قوية بشأن هذه الرواية«.

أكـــدت شـــركة  ـ أ.ش.أ:  واشـــنطن 
»مايكروسوفت« األميركية، عمالق صناعة 
البرمجيات في العالم، أن اجلاسوس الروسي 
الـ 12 الذي قبضت عليه احلكومة األميركية 

كان يعمل لديها كمختبر للبرمجيات.
وقال املتحدث الرسمي باسم الشركة 
إن الروسي أليكســـي كاريتنيكوف عمل 
في قســـم اختبار تطوير البرمجيات في 
»مايكروسوفت«، لكنه لم يتمكن من اختراق 

البيانات احلساسة للشركة.
ووفقا لصحيفة »واشـــنطن بوست« 
األميركية، فإن كاريتنيكوف دخل البالد 
في شهر أكتوبر املاضي وكان يعيش في 

سياتيل.
وقد مت ترحيله إلى روســـيا الثالثاء 
املاضـــي بعد اعترافه ملســـؤولي الهجرة 

أنه كان يعيش بصفة غير شرعية داخل 
الواليات املتحدة األميركية.

وأوضح مسؤولون حكوميون أنه لم 
يكن هناك أدلة كافية حملاكمته كجاسوس 
روســـي، لكن اجلهات األمنية األميركية 
كانـــت تراقب كاريتنيكـــوف منذ حلظة 

دخوله البالد.
وأشار املسؤولون إلى أن كاريتنيكوف 
لم يتمكن من احلصول على أي معلومات 

حساسة.
وطبقـــا للمســـؤولن األميركين فإن 
كاريتنيكوف لم يكن له أية صلة باألشخاص 
العشرة اآلخرين املتهمن بالتجسس لصالح 
احلكومة الروسية والذين سلموا مؤخرا 
لروسيا في صفقة مبادلة بأربعة مواطنن 

أميركين متهمن بالتجسس.

لندن ـ د.ب.أ: قضت احملكمة العليا في بريطانيا امس بإنهاء معسكر 
املعتصمن أمام البرملان البريطاني في قلب العاصمة لندن احتجاجا على 

احلرب على أفغانستان.
جاء ذلك بعد نزاع قضائي طويل بن معارضي احلرب وعمدة املدينة 
بوريس جونسون الذي رأى في هذا املعسكر تشويشا لسمعة قلب املدينة 
الذي به ســـاعة بيج بن الشهيرة والذي يعتبر عالمة مسجلة لبريطانيا 

ونقطة جذب سياحي قوية.
وكان نشطاء السالم قد نصبوا خيامهم أمام مبنى البرملان البريطاني 
منذ مطلع مايو املاضي احتجاجا على احلرب في أفغانستان والتي يشارك 

فيها جنود بريطانيون.
وذكرت وكالة أنبـــاء »برس أسوشيشـــن« البريطانية أن احملتجن 
ضد احلرب خســـروا نزاعهم القضائي بشكل نهائي أمام احملكمة العليا 
فـــي بريطانيا وأن قضاة احملكمة أكدوا حق عمدة مدينة لندن في إخالء 
وسط املدينة الذي يعرف بـ »قرية الدميوقراطية« من املعتصمن الذين 
نصبوا خيامهم أمام مبنى البرملـــان وبلغ عددهم في أحد األوقات نحو 

50 شخصا.

دميتري مدڤيديڤ


