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الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح يقطع الكعكة خالل 
االحتفال بالذكرى الـ 32 لتسلمه الرئاسة )رويترز(

موســــكو ـ أ.ش.أ: أعلنت شركة »روس أوبورن اكسبورت« 
لتصنيع االسلحة الروسية أن حجم اإلقبال على األسلحة الروسية 
التــــي تباع عن طريقها للدول األجنبية جتاوز 38 مليار دوالر، 
مشيرة إلى أن معدات الطيران واألسلحة اخلاصة بها تشكل %50 
من املنتجات الروسية ذات االستخدام العسكري.وذكرت وكالة 
انباء نوفوســــتي الروســــية امس أن الهند وڤنزويال واجلزائر 

وماليزيا تعتبر من اكبر املشترين ملعدات الطيران الروسية.

واشنطنـ  بي بي سي: أعلنت واشنطن وضع رجل الدين املسلم املولود بالواليات 
املتحدة انور العولقي على قائمتهــــا ملن تصفهم باإلرهابيني وقررت فرض عقوبات 
مالية عليه. وتشتبه واشنطن في أن العولقي يعمل في اليمن مع ما يسمى بـ »تنظيم 
القاعدة في جزيرة العرب« وأنه ساعد في التخطيط حملاولة التفجير الفاشلة لطائرة 

ركاب فوق ديترويت يوم عيد امليالد املاضي.
لذلك فقد أصدرت السلطات األميركية أمرا بتجميد أرصدة العولقي ومنع األميركيني 

من إرسال األموال إليه ومنعه من السفر إلى الواليات املتحدة.

حجم مبيعات األسلحة الروسية تجاوز 38 مليار دوالر واشنطن تضع العولقي على قائمة اإلرهاب وتجّمد أرصدته وتمنعه من دخولها 

رفض فلسطيني لخطة ليبرمان رفع مسؤولية إسرائيل عن قطاع غزة

وزعت االتهامات في هجوم زاهدان على الغرب وإسرائيل وحذرت باكستان وأفغانستان من نفاد صبرها

األسد: تنازل تركيا عن مطالبها من إسرائيل بشأن »الحرية« سيفقدها مكانتها

طهران تعتقل 40 متهمًا بـ »إحداث اضطرابات« في زاهدان والحرس الثوري يتوعد أميركا
عواصمـ  كوناـ  أ.ف.پـ  يو.بي.

آي: أعلنت وكالة مهر اإليرانية نقال 
عن مساعد قائد الشرطة احمد رضا 
رادان انه مت توقيف 40 شخصا غداة 
االعتداء املزدوج الذي أوقع مئات 
القتلى واجلرحى في زاهدان، وذلك 
بتهمة »التسبب في اضطرابات« في 
مدينة زاهدان دون أن يقدم املسؤول 

تفاصيل اضافية.
ونقلت وسائل إعالم إيرانية عن 
رضا قوله إن املشتبه بهم »حاولوا 
إشاعة جو من القالقل في زاهدان 
بعد التفجير«. وقال ان شرطيني كانا 
في عداد القتلى فيما أصيب عشرة 

آخرون من رفاقهما بجروح.
وحذر رادان دول اجلوار الشرقي 
أي باكستان وأفغانستان من »نفاذ 
صبر اجلمهورية اإلسالمية« وقال 
»ان إيــــران قادرة علــــى التصدي 
لألشرار الذين يخلون بأمن البالد 
ويفــــرون الى اجلانــــب اآلخر من 

احلدود«.
وأضاف نائب قائد قوات الشرطة 
اإليرانية »وجدنا أن املعلومات التي 
سلمناها الى جارتنا الشرقية قد 
وصلت الى أيدي أولئك األفراد الذين 

كان ينبغي التصدي لهم«.

السنة والشيعة الى التحلي باليقظة 
واحلذر من مؤامرات األعداء ورص 
صفوفهم ملواجهة مثل هذه اجلرائم 
البشعة التي تهدف اإليقاع بني أبناء 

الشعب الواحد على حد قوله.
بــــدوره، اتهم وزيــــر الداخلية 
اإليراني مصطفى جنار من جانبه 

إسرائيل العدو اللدود إليران.
ونقلت وكالة ايسنا عن الوزير 
قوله »ان األعمال اإلرهابية للصهاينة 
تســــعى لتحقيق عدد من األهداف 
منها الشقاق بني الشيعة والسنة«. 
وأضــــاف ان أجهــــزة املخابــــرات 
اإليرانية وجهاز األمن »يسيطران 
على الوضع«، كذلك دعا املرشــــد 
األعلــــى للجمهورية علي خامنئي 
في رسالة وجهها لسكان محافظة 
سيستان ـ بلوشستان »املسلمني 
الشيعة والسنة الى التحلي بالصبر 
واحلفاظ على الوحدة«، بحسب ما 

أوردت وكالة فارس.
بدورهــــا نقلت وكالــــة فارس 
اإليرانية شبه الرسمية لألنباء عن 
قائد كبير باحلرس الثوري قوله 
امس ان الواليات املتحدة ستواجه 
»تبعات« هجوم تفجيرين في جنوب 

شرق إيران.

وكان علي عبداهلل نائب وزير 
الداخلية اإليراني قال في تصريحات 
نقلها أمس موقع التلفزيون اإليراني 
على االنترنت »ان املسؤولني عن هذه 
اجلرمية مت تدريبهم وجتهيزهم خارج 

احلدود ثم قدموا الى إيران«.
وقال »ان هــــذا العمل اإلرهابي 

األعمــــى نفذه مرتزقة مــــن )عالم 
االستكبار(« وهي عبارة تستخدم في 
اخلطاب السياسي اإليراني لإلشارة 

إلى القوى الغربية.
وأضاف علي عبداهلل »يجب ان 
يدرك أولئك الذيــــن خططوا لهذه 
اجلرمية وجهزوا القترفها، انهم في 

عداد املسؤولني«. وحث افغانستان 
وباكستان املجاورتني على »مراقبة 

حدودهما«.
وفي نفس السياق دعا رئيس 
جلنة االمــــن القومي والسياســــة 
اخلارجيــــة في مجلس الشــــورى 
اإليرانــــي عالءالديــــن بروجردي 

باكستان ألن ال تصبح الفناء اخللفي 
لالشرار.

ونددت العواصم العاملية وبينها 
واشنطن، بشدة باالعتداء املزدوج 
غير ان رئيس البرملان اإليراني علي 
الريجاني اتهم مباشــــرة الواليات 

املتحدة.

 وقال الريجاني في كلمة ألقاها 
في ختام املهرجان الوطني للشباب 
اإليرانــــي »يجب علــــى أميركا ان 
تعلم بانها لن تســــتطيع الهروب 
من تداعيات وعواقب هذه احلادثة 
وعليها ان تتحمل مســــؤولية هذه 

اللعبة التي بدأتها«.

وأضــــاف »ال ميكن لألميركيني 
ان يبــــرروا هــــذه اجلرمية خاصة 
بعد ان اتضح للجميع العالقة التي 
كانت تربط عبدامللك ريغي باجلانب 
األميركي الذي كان يشــــجعه على 
تنفيذ مثل هذه األعمال في إيران«.

ودعــــا الريجاني اإليرانيني من 

عواصم ـ وكاالت: أكد الرئيس 
الســــوري بشار األســــد أن تركيا 
ستفقد مكانتها وتأثيرها ووزنها 
على الساحتني اإلقليمية والدولية 
إذا تنازلت عن مطالبها من إسرائيل، 
اخلاصة بالهجوم اإلسرائيلي على 
أســــطول احلرية لغزة في املياه 
الدولية للبحر املتوســــط في 31 

مايو املاضي.
وقال األسد في لقاء مع مجموعة 
من ممثلــــي الصحف التركية، في 
دمشق، نشــــر امس إن إسرائيل 
هي التي وجهت ضربة للعالقات 
ـ اإلسرائيلية« وليست  »التركية 
تركيا، وال ميكــــن لتركيا التنازل 
عن دماء مواطنيهــــا الذين فقدوا 
حياتهم في العدوان اإلســــرائيلي 
على سفينة مرمرة الزرقاء في مياه 
البحر املتوسط، مقابل تولي دور 
مثل الوساطة في املفاوضات غير 
املباشــــرة بني إسرائيل وسورية، 
مشــــيرا الى أن تنازل تركيا عن 
مطالبها إلسرائيل سيفقدها وزنها 

وتأثيرها.
وأضاف أنه من املمكن لتركيا أن 
تعود لتولي دورها، لكن بعد تلبية 
املتمثلة  العادلة واحملقة  مطالبها 
في أن تتقدم إسرائيل باعتذار عن 
الهجوم على سفن أسطول احلرية 
وأن تقدم تعويضات مناسبة ألسر 
الضحايا األتراك التسعة في الهجوم 
أو أن تقبل بتشكيل جلنة حتقيق 
دوليــــة في الهجــــوم ويجب على 

إسرائيل تنفيذ هذه املطالب.
وأكــــد الرئيس الســــوري أن 
املفاوضات غير املباشرة بني سورية 
وإسرائيل بوساطة تركيا انقطعت 
على اثر احلرب اإلسرائيلية على 

لعدد اإلسرائيليني.
وبــــني ان الهدف مــــن وراء 
اخلطــــة اإلســــرائيلية حتويل 
االحتالل الــــى احتالل بتمويل 
دولــــي إلبقاء الســــيطرة على 
الفلسطينية، مشيرا  األراضي 
الى ان اخلطة اإلسرائيلية تهدف 
الى تصفية االستقالل الوطني 
وحق تقرير املصير للشــــعب 
الفلسطيني وإلقاء العبء على 
مصر وجعل قضية الضفة سكانا 
محاصرين في معــــازل وإلقاء 

مسؤوليتهم على األردن.
من جانبها أكدت حركة حماس 
في بيان رفضها لسلخ قطاع غزة 
عن فلســــطني وعلى عدم اعفاء 
االحتالل من املسؤولية القانونية 

ما دام االحتالل مستمرا.
وقالــــت حمــــاس ان غــــزة 
حتررت على األرض من الوجود 
العسكري واالستيطاني لكنها 
القانونية  الناحية  تخضع من 

والعملية لالحتالل.
ومن جهتها قالت حركة فتح 
مــــازال خاضعا  ان قطاع غزة 
لالحتالل اإلسرائيلي وان اسرائيل 
تتحمل املسؤولية الكاملة جتاه 

القطاع كدولة احتالل.
وقال املتحدث باسم فتح احمد 
عساف ان احلركة لن تعترف بهذا 
املخطط اإلسرائيلي ولن تتعامل 

معه بل ستتصدى له.
وكشــــفت وســــائل االعــــالم 
اإلسرائيلية امس عن خطة أعدها 
افيغدور ليبرمــــان تقضي برفع 
مسؤولية اسرائيل عن قطاع غزة 
والعمل من اجــــل احلصول على 

اعتراف دولي بذلك.

غزة، التي اندلعت في ديسمبر عام 
2008، وفي حال عودة املفاوضات 
بني الطرفني ســــتكون تركيا هي 
الوسيط والعنوان األخير والوحيد 

لسورية.
وانتقــــل الرئيــــس األســــد 
للحديث عن املشــــكلة الكردية 
والنشاط اإلرهابي ملنظمة حزب 
العمال الكردستاني االنفصالية، 
الفتا الى أن ســــورية حتتضن 
األكراد الذين ينبذون الســــالح 
ويرغبون فــــي دخول املعترك 
السياسي، الفتا الى أن الوضع 

في شمال العراق مختلف حيث 
ان أغلبية األكراد يعيشون في 
تلك املنطقة ومن الضروري أال 
تســــتند الفيدرالية في العراق 
بأي شكل من األشكال الى أساس 

عرقي او مذهبي.
وتابع األسد ان سورية تعمل 
مــــع تركيا في مجــــال مكافحة 
النشاط اإلرهابي ملنظمة حزب 
العمال الكردستاني االنفصالية، 
وهناك تعــــاون أمني مثمر بني 
الطرفني وقد اكتسب البعد األمني 
دفعة وأهمية كبيرة في الفترة 

األخيرة، ونحن نعارض ونقف 
ضد الهجمات اإلرهابية للمنظمة 
االنفصالية ســــواء كانت ضد 
اجليش أو ضد األبرياء العزل.

وأشار إلى ان تركيا وسورية 
تريان الشعب الكردي جزءا من 
املجتمع ال مواطنني حصلوا على 
اإلقامة أو سائحني، موضحا أن 
مالحقة اإلرهابيني فقط ليست 
كافية وإمنا يجب القضاء على 

املصادر التي تغذي اإلرهاب.
الى ذلك، قــــال األمني العام 
للمبادرة الوطنية الفلسطينية 

مصطفى البرغوثي ان تصريحات 
ليبرمــــان بشــــأن قطــــاع غزة 
»خطيرة« وتهدف الى تكريس 
فصل غزة عن الضفة الغربية.

وأضاف البرغوثي في بيان 
صحافــــي ان هذه التصريحات 
محاولــــة للتخلص مــــن الثقل 
الفلسطيني عبر  الدميوغرافي 
القطاع عــــن األراضي  فصــــل 
الفلسطينية للتخلص من %30 
من السكان الفلسطينيني خاصة 
بعد ان أصبح عدد الفلسطينيني 
املقيمني في فلســــطني مساويا 

الرئيس السوري د.بشار األسد مرحبا بالزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر في دمشق أمس  )أ.ف.پ(

)رويترز( آالف اإليرانيني يشيعون قتلى تفجيرات زاهدان  

براءة رهينة إيطالي من تهمة تجنيد »مرتزقة« بالعراق

سورية تدعم تشكيل حكومة 
عراقية بأسرع وقت ممكن

عواصم ـ هدى العبود وأ.ش.أ: 
بحث الرئيس السوري بشار األسد أمس مع زعيم التيار 
الصدري في العراق مقتدى الصدر آخر التطورات في الساحة 
العراقية وتش��كيل احلكومة العراقية اجلديدة والعالقات 

الثنائية ولم يعلن عن زيارة الصدر في وقت سابق.
ونقل بيان رئاسي سوري أن األسد أكد على دعم بالده 
»الكامل لتش��كيل حكومة عراقية بأسرع وقت ممكن مبا 
يحقق مصالح الشعب العراقي«، معربا عن أمله »بالوصول 
إلى موقف موحد بني القوى السياس��ية العراقية لتشكيل 

حكومة وطنية حتقق األمن واالستقرار للعراق«.
وأوضح البيان أن الرئيس السوري يرى أن »التأخير 
في تشكيل احلكومة )العراقية( ينعكس سلبا على الوضع 
هناك«.وأعرب الصدر، بحسب البيان الرئاسي، عن »تقدير 
العراقيني ملواقف س��ورية التي احتضنت العراقيني منذ 
بداية الغزو األميركي على العراق والتزال تقف إلى جانب 
كل أبناء الشعب العراقي وتسعى لتحقيق أمن واستقرار 

العراق«.
الى ذلك قضت محكمة إيطالية امس ببراءة الرهينة اإليطالي 
السابق بالعراق سالفتوري ستيفيو من تهمة التجنيد بدون 

ترخيص ملواطنني إيطاليني للعمل في دولة أجنبية.
وكانت محكمة اجلزاء في مدينة باري قد استدعت في 
وقت س��ابق وزيري اخلارجية احلال��ي فرانكو فراتيني، 
والس��ابق ماسيمو داليما لإلدالء بش��هادتيهما في قضية 
التجنيد في العراق، حيث كان القضاة يريدون التأكد مما 
إذا كان��ت احلكوم��ة اإليطالية قد رصدت متويال رس��ميا 
يقدر ببضعة ماليني يورو لصالح خدمات أمنية حلراس��ة 
مواطنيها العاملني وقتها في العراق بعد سقوط نظام  املقبور 

صدام حسني.

»واشنطن بوست«: أميري كان ضمن شبكة من 6 جواسيس 
واشنطن يو بي آي: تستمر فصول قضية 
العالم اإليراني شهرام أميري الذي تضاربت 
األنباء بني طهران وواش��نطن حول وصوله 
الى الواليات املتحدة. وفيما تصر ايران على 
اتهام اميركا بخط��ف أميري، ذكرت صحيفة 
»واش��نطن بوس��ت« أمس أن أميري هو أحد 
مخبرين اثنني لوكالة االس��تخبارات املركزية 
األميركية »سي آي إيه« مت سحبهما من إيران 
الس��نة املاضية وس��ط مخاوف من اكتشاف 
احلكومة اإليرانية أنهما كانا يسربان أسرارا 

للواليات املتحدة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولني أميركيني أن 
أميري كان قبل مغادرته إيران واحدا من نحو 

6 مصادر قدمت معلومات لوكالة االستخبارات 
املركزية من داخل اجلمهورية اإلسالمية حول 
برنامجها النووي ومت نقلهم إلى الواليات املتحدة 
وقد مت منح كل منه��م مكافآت من ضمنها 5 

ماليني دوالر التي خصصت ألميري.
وأضاف املسؤولون ان أميري كان جزءا من 
شبكة استخبارات صغيرة داخل إيران قدمت 
معلومات حول البرنامج النووي اإليراني واملواقع 
النووية لعدة سنوات وقد مت جلب البعض منهم 
إلى الواليات املتحدة ألنهم رغبوا في االنتقال 
غي��ر أن أميري ومخبرا آخر دفعا إلى مغادرة 
إيران بعد ورود معلومات تش��ير إلى اشتباه 

وزارة االستخبارات واألمن اإليرانية بهما.

 اليمن: الذكرى الـ 32 لرئاسة علي صالح.. ونظرة مستقبلية حول خليفته 
صنعــــاء ـ أ.ش.أ: تزامن امس 17 يوليو مع الذكرى 
الـ 32 لتولي الرئيس علي عبداهلل صالح مقاليد احلكم 
عام1978 فيما كان يسمى باليمن الشمالي سابقا، بعد 
اغتيال رئيسني، هما املقدم إبراهيم احلمدي، واملقدم إبراهيم 

الغشمي وهذا األخير كان قد اتهم باغتيال األول.
وينظر كثير من املراقبــــني اليمنيني إلى هذا اليوم 
علــــى أنه املرة األولى على يتــــم فيها إخضاع منصب 
رئيس اجلمهورية لالنتخاب احلر واملباشــــر من قبل 
مجلس الشعب التأسيســــي بعد أن كان الوصول إلى 
الســــلطة يتم عن طريق االنقالبات التي حتصد معها 
الكثير من الضحايا ويكون الثمن فيها باهظا ومكلفا.
كما يرى هؤالء أن ذلك احلدث جاء ليؤكد أن اليمن قد 
انتقل من مرحلة الشرعية الثورية إلى مرحلة الشرعية 
الدستورية والدميوقراطية بعد أن تصدر الرئيس صالح 
لهذه املهمة.ويطالب عــــدد من قيادات أبناء احملافظات 
اليمنية اجلنوبية، وبعض القيادات املعارضة من أبناء 
املناطق الشمالية وعلى رأسهم الشيخ حميد األحمر بان 
يكون الرئيس اليمني القادم جنوبيا )من أبناء محافظات 
اجلنوب( بعد انتهاء والية الرئيس على صالح عام2013 
ـ وهي األخيرة له حسب الدستور اليمني ال يحق بعدها 

الترشح للرئاسة.
وعلى الرغم من ذلك هناك عدد غير قليل من املواطنني 
اليمنيني وخاصة في املناطق الشمالية )األكثر سكانا 
قرابة 20مليون نسمة( بدأوا يتعمدون شراء صور جتمع 
بني الرئيس علي صالح وجنله أحمد ويضعونها على 

سياراتهم ومنازلهم ومكاتبهم، في إشارة منهم إلى أن 
القادم لرئاسة البالد هو العميد الركن أحمد علي عبداهلل 
صالح، الذي ال يكاد يظهر في وسائل اإلعالم إال نادرا كما 
أنه يتجنب املقابالت الصحافية.وحول الرئيس القادم 
لليمن، يفرق الرئيس صالح بني توريث احلكم لنجله، 
وبني انتخابه عبر الصناديــــق، حيث أكد في أكثر من 
مناسبة ومقابلة صحافية أن التوريث في اليمن ال يقره 

الدستور اليمني، كما أن البالد دميوقراطية. 
وإزاء هذا الغموض بشأن منصب الرئاسة باليمن 
بعد انتهاء فترة رئاسة الرئيس صالح عام 2013، هناك 
عدة تكهنات تتردد في األوساط اليمنية، حيث يعتقد 
البعض أنه سيتم جتديد الدستور مثل اجلزائر، لصالح 
الرئيــــس، وآخرون يعتقدون بــــأن جنله هو الرئيس 
القادم، وطرف آخر يرى أن هناك شــــخصا ما سيحكم 
اليمــــن بني فترة الرئيس صالح وجنله، كما حدث بني 
بوش األب وبوش االبن، حيث كان بينهما كلينتون وهذا 
الرأي ال يزال ضعيفا بني أوساط السياسيني واملثقفني.
وأكد عدد كبيــــر من قيادات احلزب احلاكم واملواطنني 
املنتمني للحزب أن العميد أحمد علي صالح الذي يقود 
احلرس اجلمهوري واحلرس اخلاص لم يكشف حتى اآلن 
أوراقه السياسية، وانه حذر جدا في اجلدل السياسي، 
بينما يتمتع بحزم امني يعيد إلى األذهان حزم والده 
في مطلع السبعينات من القرن املاضي، كما يرون انه 
األجدر حلكم البالد، بعد والده، كونه محتكا به، وعالم 
بالكيفية التي يدير بها والــــده البالد،  خاصة إرضاء 

القبائل واملعارضني.
ويرى احمللل السياسي عبد الباسط الشميري رئيس 
حترير مجلة »أضواء الشــــموع« اليمنية السياســــية 
املستقلة، أن العميد أحمد علي صالح جنل الرئيس اليمني 
يلقى تأييدا من احلزب احلاكم لرئاسة البالد بعد عام 
2013، وله شعبية يستمدها من شعبية والده.كما يرى 
في الوقت نفسه أن هناك شخصيتني هما األكثر منافسة 
لنجل الرئيس وهما الشــــيخ حميد األحمر)معارضة( 
والرئيس اليمني األسبق علي ناصر محمد، لكنه يؤكد 
أن الرئيس علي صالح هو األجدر بقيادة البالد حتى ما 

بعد انتهاء واليته، كونه يتمتع بخبرة طويلة.
وفي نفس الســــياق يؤكد احمللل السياسي محمد 
اخلامري رئيس حترير جريدة »إيالف« اليمنية السياسية 
املستقلة أن تولي العميد أحمد صالح مقاليد احلكم بعد 
والده حتى عبر الصناديق ليست وسيلة سهلة في ظل 

تركيز بعض األقربني على عدم توليه الرئاسة.
ويرى أن أبرز املعارضني لتولي جنل الرئيس لقيادة 
البالد هو الشــــيخ حميد األحمر، باإلضافة إلى حتالف 
أحزاب املعارضة عبر تكتلها اللقاء املشترك، وما يسمى 

باحلراك اجلنوبي.
أما نائب الرئيس اليمني األسبق علي سالم البيض 
والرئيس اليمني األسبق علي ناصر محمد، فإن احمللل 
السياســــي »اخلامري« يرى أنه رغم أن لهما مؤيدين 
من أبناء احملافظات الشــــمالية اليمنية، غير أن أغلب 

شعبيتهما في احملافظات اجلنوبية.


