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المهري ينفي ماورد في المذكرات المنسوبة لوزير الدفاع األميركي السابق رامسفيلد:
هدفها تشويه صورة السيد السيستاني وال يوجد شخص في الكويت اسمه »جواد المهري«

نسبت إلى دونالد قوله: دفعنا 200 مليون دوالر للسيستاني إلصدار فتوى تحرم قتال قوات التحالف

نفى وكيل املرجعيات الشيعية في 
الكويت السيد محمد باقر املهري ما 
ورد في بعض أجزاء املذكرات املنسوبة 
إلى وزير الدفاع األميركي الس���ابق 
دونالد رامس���فيلد املزعومة خاصة 
تلك املتعلق���ة بلجوء األميركان الى 
وسيط كويتي � شيعي يكون حلقة 
الوصل بني رامسفيلد والسيستاني، 
وق�ال امله���ري ف��ي تصريح خاص 
ل� »األنباء«: كل ما ورد افتراء محض 
فال يوجد شخص في الكويت اسمه 
»جواد املهري« كما ورد في مذكرات 
رامسفيلد وما ضمته املذكرات ما هو 
إال ادعاء الهدف منه تشويه صورة 
السيد السيستاني«.وجاء في بيان 
صادر من مكتب الس���يد محمد باقر 
املهري: »ينفي مكتب وكيل املرجعيات 
الشيعية في الكويت سماحة العالمة 
السيد محمد باقر املوسوي املهري ما 
جاء في التقرير املنسوب لوزير الدفاع 
الس���ابق رامسفيلد حول  األميركي 
االرتباط بسماحة اإلمام السيستاني 
دام ظله من خالل وكيله في الكويت 
جواد امله���ري فإن هذا التقرير كذب 
محض وافت���راء باطل وال صحة له 
اطالقا ومكتب سماحة السيد املهري 

في الكويت ينفي ذلك جملة وتفصيال 
خاصة بعد ان نفى مكتب رامسفيلد 
ذلك فإن سماحة اإلمام في غنى عن 
هذه االمور وهو لم يلتق بأي مسؤول 
أميركي أو غيره منذ ستني عاما وهو 
يعيش في النجف األشرف باإلضافة 
الى انه لم يكن للس���يد السيستاني 
وكيل في الكويت باسم جواد املهري 
وهذا اخلبر ألجل تشويه صورة هذه 
املرجعية املمتدة واملنتشرة في جميع 
انهم  العالم االسالمي زاعمني  انحاء 
يستطيعون احلط من مقام وكرامة 
سماحة اإلمام دام ظله ويستطيعون 
ان يبعدوا مقلدي سماحته عن هذه 

املرجعية الكبيرة الواسعة«.
وبحس���ب املذكرات املنس���وبة 
لرامس���فيلد والتي نشرت األسبوع 
املصري���ة مقتطفات منها: في خضم 
إعداد قوات التحالف لش���ن الهجوم 
العراقية املتمركزة في  القوات  على 
الع���راق كان البد  الكويت وجنوب 
من مشورة السيستاني حتى نخرج 
بنتائج ال تسبب خسائر فادحة في 
صف���وف قوات التحال���ف وفعال مت 
االتصال وذلك عن طريق االستعانة 
بوكيل السيستاني في الكويت جواد 

املهري،»وهذا األخي���ر أظهر لنا من 
املرونة ما كنا نخش���ى منه وبعدها 
قدمنا هدي���ه ألصدقائنا في العراق 
طبعا على رأسهم السيستاني وكان 
مبلغا من امل���ال )200مليون دوالر( 
يليق بالواليات املتحدة األميركية، 

وحليفنا السيستاني«.
وأضاف: »وبعد هذه الهدية التي 
وصلت للسيستاني عن طريق الكويت، 
أخذت عالقاتنا مع السيستاني تتسع 

أكثر فأكثر وبعد أن علم الرئيس بوش 
االبن بهذا اخلبر ووصول وتس���لم 
السيستاني للهدية، قرر فتح مكتب 
 )CIA( في وكالة املخابرات املركزية
وسمي مكتب العالقات مع السيستاني 
وكان يرأس���ه اجلنرال املتقاعد في 
البحرية ساميون يوالندي لكي يتم 
االتصال وتبادل املعلومات عن طريق 
ه���ذا املكتب وفعال مت افتتاح املكتب 
وعمل بكل جد ونشاط، وكان من ثمار 

هذا العمل املتبادل صدور فتوى من 
السيستاني بان يلزم الشيعة وأتباعه 
بعدم التعرض لقوات التحالف التي 
وصلت للحدود مع الكويت، توجت 
مجهود عمل ه���ذا املكتب أيضا بعد 
دخول العراق في ربيع 2003 إذ كانت 
قوات التحال���ف تعيش حالة القلق 

جراء الرد الشعبي العراقي.
وج���اء في املذكرات على لس���ان 
رامسفيلد: اتصل اجلنرال ساميون 

يوالندي مع النجل األكبر لسيستاني 
محمد رضا وكان اجلنرال الذي انتقل 
مع فريق عمله من واشنطن الى العراق 
في قصر الرضوانية أحد املباني التي 
كانت من ضمن القصور الرئاسية التي 
متتع بها الرئيس صدام حسني، ومت من 
خالل هذا االتصال إجراء لقاء سريع 
وسري مع السيس���تاني في مدينة 
النجف، وفعال اتص���ل بي اجلنرال 
يوالندي وأخبرني بلقاء السيستاني 
هذه الليلة ولم أكن متوقعا ان يجري 
اللقاء بهذه السهولة ملعرفتي املسبقة 
بأن من يتسلم مهام السلطة املرجعية 
في العراق تكون حركاته وتصرفاته 
محس���وبة مبا ميتلك هذا املقام من 
روحية لدى عموم الشيعة في العالم 
والعراق باخلصوص، واملهم كنت في 
تلك اللحظات أجري لقاء على شبكة 
»فوكس نيوز« من بغداد مباش���رة، 
وبعد لق���اء »فوكس نيوز« توجهنا 
الى مدينة النجف عن طريق سرب 
من املروحيات التابعة لقوات التحالف 
وقد وصلنا الى مدينة النجف في وقت 
متأخر من الليل، وكانت املدينة تغط 
في ظالم دامس، وهبطت املروحيات 
على مبان بالقرب من مرقد للشيعة، 

مرقد اإلمام علي، وانتقلنا الى مكان 
إقامة السيستاني وكان في حي مزر 
جدا إذ النفايات حتيط باملكان من كل 
جانب، وأتذكر أنني وضعت منديال 
على أنفي من أثر الروائح املوجودة في 
مبنى السيستاني واألماكن املجاورة، 
وعندما رأيت السيس���تاني تلقاني 
أكثر من مرة  باألحضان، وقبلن���ي 
بالرغم من انني ال أستسيغ ظاهرة 
التقبيل بالنسبة للرجال وحتاورنا عن 
أمور كثيرة كان من احلكمة ان نأخذ 
رأي أصدقائنا فيها وباخلصوص مثل 
السيستاني ومضى رامسفيلد في سرد 
حلظات ما بعد سقوط النظام العراقي، 
قائال: »وكانت آنذاك تواجهنا مشكلة 
»السالح« حيث ترك النظام العراقي 
السابق في متناول العراقيني أكثر من 
6 ماليني قطعة سالح خفيف كانت هذه 
القطع تسبب لنا إرباكا في السيطرة 
على هذا الكم الهائل من األس���لحة، 
وفعال مت التوصل الى اتفاق، مضمون 
االتفاق أن يصدر الزعيم السيستاني 
فتوى حتظر استخدام هذه األسلحة 
ضد قوات التحالف. وكان لهذه الفتوى 
الفضل الكثير لتجنب قوات التحالف 

خسائر جسيمة.

فيلم إيراني يعرض صورة باردة إليران بعد الثورة دعوة خفض صوت األذان تثير جدالً  في تونس

27 قتيالً وجريحاً إثر الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي إيران

طهران � أ.ش.أ: لقي اثنا عشر 
شخصا مصرعهم واصيب خمسة 
عشر آخرون جراء الزلزال القوي 
الذي ضرب الليلة املاضية مدينة 
»فهرج« مبحافظة »كرمان« جنوب 
ش����رقي ايران وبلغت قوته ست 
درجات وخمس����ة اعشار الدرجة 
على مقياس ريختر، فيما يخشى 
دف����ن املئات حت����ت األنقاض إثر 
الزلزال الذي أدى إلى مسح 3 قرى 

بالكامل.
وأعلن محافظ كرمان اسماعيل 
جنار انه مت انتشال خمس جثث 
حتى اآلن، وان سكان ثالث قرى 

مازالوا حتت االنقاض.
وقال مسؤول االوضاع الطارئة 
ف����ي محافظة »كرمان« محس����ن 
صاحلي ان الزلزال ادى الى قطع 
اخلطوط الهاتفية وقد تبعته هزات 

ارتدادية ضعيفة.
وذكر مساعد محافظ »كرمان« 
محمد جواد كامياب ان نحو 35 قرية 
مجاورة ملدينة كرمان قد تضررت 
بفعل الزلزال، متوقعا ارتفاع عدد 

الضحايا.
وذكرت وكالة »فارس« االيرانية 
شبه الرسمية أن الزلزال شعر به 
أيضا السكان في اقليم سيستان 
� بلوشستان جنوب شرقي ايران 
افغانستان  واملتاخم للحدود مع 

وباكستان.

طالب مات حزنًا بسبب رسوبه

إعدام سعودي قتل أحد مواطنيه رميًا بالرصاص

شاب يقتل والدته بعد االنتهاء من الوضوء

محادثات بين روسيا وقطر 
بشأن لحوم الرنة »الحالل«

القاهرة � يو.بي.آي: أثار العثور على جثة طالب جامعي مصري 
فوق سطح بيته بعد عشرين يوما من اختفائه لغطا حول ما إذا كان 

قد انتحر أو انه مات كمدا بسبب سوء معاملة أستاذه له.
و نظم طالب كلية البيطرة بجامعة املنصورة أمس إضرابا تعبيرا 
ع����ن غضبهم بعد وفاة أحد زمالئهم متأثرا مبا وصفوه ب� »حزنه« 
الناجت عن تعنت أحد األساتذة وتعمد عدم إجناحه في إحدى املواد 

على مدى ست سنوات متتالية.
ويقول الطالب ان زميلهم متفوق في دراسته لكن األستاذ يتعمد 
ترسيبه بس����بب اعتماده على البحث في املراجع العلمية واملواقع 
اإللكترونية في حني يصر األس����تاذ عل����ى ان يلتزم طالبه مبا ورد 

في كتبه فقط.
وكانت عائلة الشاب قد أبلغت الشرطة االثنني املاضي ان جامعي 
القمامة عثروا على جثته بعد عشرين يوما من اختفائه وهي متعفنة 

فوق سطح منزلهم.

الرياض � يو.بي.آي: نفذت الس���لطات السعودية امس حكم 
االعدام الصادر في حق احد السعوديني وذلك بضرب عنقه بالسيف 

إلقدامه على قتل احد مواطنيه رميا بالرصاص.
وقال���ت وزارة الداخلية الس���عودية في بي���ان لها ان متعب 
بن بش���ير بن وقيتان السناني اقدم على قتل مواطنه نايف بن 
صالح بن مفضي الذبياني بإطالق النار عليه من مس���دس مما 

ادى الى وفاته.
واض���اف البيان ان التحقيق معه اس���فر عن توجيه االتهام 
اليه بارتكاب جرميته، وبإحالته الى احملكمة العامة صدر بحقه 
صك ش���رعي يقضي بثبوت ما نس���ب اليه شرعا واحلكم عليه 

بالقتل قصاصا.

ش����هدت منطقة »اديس« باجلزائر حادثة بش����عة هزت املجتمع 
اجلزائري، حيث اقدم ش����اب يبلغ من العم����ر)25 عاما( على طعن 
والدته في الرابعة واخلمس����ني من عمرها بعد االنتهاء من الوضوء 

من اجل صالة العشاء.
اجلرمية التي هزت احلي الفوضوي بن الشرقي على مستوى طريق 
املني����ة، حدثت عندما دخل ابنها الذي يعمل تاجرا متجوال وهو في 
الغالب عاطل، فاستغل اخلالف حول تأخره الى ما بعد املغرب فلجأ 
الى سكني املطبخ وغرسه في صدر أمه فلفظت انفاسها قبل وصولها 
الى املستشفى اجلامعي ابن باديس، حيث عجز تدخل ابنائها وحتى 
رفيق حياتها الذي تزوج منذ مدة بامرأة ثانية من انقاذ حياتها.وكان 
ال����زواج الثاني لألب قد جعل االبن املتهم يدخل في خالف دائم مع 
العائلة واشارت مصادر من عائلة الضحية واملتهم ان القاتل يعاني 
من اضطرابات نفسية بنسبة 30% وكانت الصدمة عنيفة على االهل 

خاصة ان العائلة بسيطة ويعاني االبناء من البطالة.
وذكرت صحيفة »الش����روق« ان اجلاني دخل في هيستيريا من 
الصياح والبكاء عندما س����لم نفس����ه لألمن بحي البئر، وامر وكيل 

اجلمهورية بوضعه رهن احلبس املؤقت حتى موعد احملاكمة.

موسكو � رويترز: عندما تدور احملادثات بني روسيا وقطر أكبر 
املنافسني في سوق الغاز الطبيعي في العالم، ليس بالضرورة ان 
يكون الغاز موضوع احلديث فالبلدان يجريان محادثات بشأن 
حلوم الرنة التي وعدت روسيا بتصديرها لقطر بعد ذبحها ذبحا 

حالال وفقا للشريعة اإلسالمية.
جاءت فكرة تصدير روس���يا للحوم الرنة إلى قطر الش���هر 
املاضي عندما كان حاكم اقليم يامال نينيتس القطبي الشمالي، 
حيث تستخرج روسيا أغلب إنتاجها من الغاز الطبيعي، يقوم 

بزيارة لقطر إلجراء محادثات جتارية.
وقال دميتري كوبيلكني حاكم يامال نينيتس ل� »رويترز« في 
مقابلة: »قلنا للقيادة القطري���ة ان ما لدينا ليس النفط والغاز 
فحسب. لدينا ايضا الرنة، ثم سأل شيخ إذا ما كانت حالال؟ هل 

ميكن أن يأكلها املسلم؟ وتبني أنه ممكن«.
وأضاف »لقد أدهش���هم ان يعرفوا ان هناك انواعا أخرى من 
اللحوم لم يجربوها بعد وأنها ميكن ان تكون حالال، انهم مهتمون 
بالتعدين بحثا عن الذهب وبالغاز والبنية التحتية واآلن باالستثمار 

في جتهيز حلوم الرنة احلالل«.
وقال كوبيلكني انه عندما عاد إلى يامال التي يعيش فيها 700 
ألف من حيوان الرنة و500 ألف نس���مة طلب من ش���ركة يامال 
ريندير كومبان���ي ترتيب إجراءات الذبح احلالل وجتربة انتاج 

1000 عبوة من حلوم الرنة احلالل.

السجن 6 أعوام للمخرج اإليراني جعفر بنهاي
بتهمة الدعاية المناهضة للنظام الحاكم

مخطوطة قديمة للقرآن تعود لقومية »دونغشيانغ« الصينية
بكني � أ.ش.أ: مت اكتشاف نسخة نفيسة ملخطوطة 
قدمية للقرآن الكرمي تعود ملكيتها لقومية دونغشيانغ 
املسلمة الصينية مبقاطعة قانسو شمال غربي الصني، 
علما أن هذه النسخة تعد من أقدم النسخ املخطوطية 
للقرآن الكرمي التي عثر عليها في الصني حيث يرجع 

تاريخها الى ما قبل القرن احلادي عشر امليالدي.
وذكرت الهيئ����ة احمللية لآلثار التاريخية أن هذه 
النسخة كتبت باللغة العربية، وتتكون من 536 صفحة، 
وهي من أوراق »سمرقند« التي جلبها إلى الصني السيد 
حمزة من مدينة سمرقند الواقعة حاليا في أوزبكستان 
في القرن الرابع عشر امليالدي استنادا إلى السجالت 

التاريخية.وكانت النسخة احملفوظة في مسجد »جيه 
تسي« مبقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصني، تعد 
حتى اليوم األقدم من نوعها في الصني ويرجع تاريخها 
الى ما بني القرن 8 و13 امليالدي، ورمبا حتل النسخة 
املكتشفة حديثا محلها بعد التقييم العلمي الذي قد 
يرجعها الى القرن التاسع امليالدي الذي ازدهرت فيه 
الرسوم والزخرفة واخلطوط.جدير بالذكر أن مناطق 
شمال غربي الصني التي تضم مقاطعتي تشينغهاي 
وقانسو ومنطقتي نينغشيا وش����ينجيانغ ذاتيتي 
احلكم يقطن فيها العديد من القوميات املعتنقة للدين 

االسالمي وعددها عشر قوميات.

منتج فيلم »ابن بابل«:  صدام حسين كان مجرم حرب
اجلزائر � العربية: القى الفيلم 
العراقي »ابن بابل« للمخرج محمد 
الدراجي استحسانا وتعاطفا كبيرا 
من اجلمهور واإلعالميني اجلزائريني 
الذين حض����روا عرضه  والعرب 
االثنني املاضي في إطار املسابقة 
الرسمية ألفالم الرواية الطويلة في 
مهرجان وهران السينمائي. واعتبر 
منتج الفيلم عطية الدراجي الذي 
حضر بدال عن شقيقه ان »الفيلم 
يتجاوز كونه مجرد عمل سينمائي 
إلى وثيقة سياسية تؤرخ ملأساة 
العراقيني في عهد الرئيس السابق 
صدام حسني، وتدين اجلرائم التي 
ارتكبها حزب البعث في حق االكراد، 
وما خلفته من مقابر جماعية في 
منطقة كردس����تان شمال العراق، 
والتي ذهب ضحيتها اكثر من 20 
ألف ش����هيد«، على ح����د تعبيره. 
وأك����د الدراجي خ����الل حديثه ل� 
»العربية.نت« ان اجلرعة الزائدة 
من التراجيديا واحلزن الذي طبعت 

اغلب مشاهد الفيلم كانت مقصودة 
إبراز وحشية نظام صدام  بهدف 
حسني. وأضاف: »هم يرونه بطال 
قوميا، ونحن كعراقيني مبختلف 
طوائفنا أكرادا وسنة وشيعة نراه 
مجرم حرب وديكتاتورا فاشيا«. 
واعتب����ر الدراج����ي ان العراقيني 

اليوم مبختلف اطيافهم السياسية 
والعرقية طووا صفحة تلك االحداث 
املأساوية التي ساهمت في اذكاء 
النزع����ة العرقية، ليفتحوا أبواب 
جديدة للحوار وإلمكانية التعايش 
السلمي فيما بينهم في ظل »عراق 

واحد«.

 دب����ي � رويت����رز: تظهر على 
الشاش����ة لقطة مقربة مشوش����ة 
تصاحبها موس����يقى الروك وهي 
تتضح بالتدريج كاشفة عن صورة 
فوتوغرافي����ة من األي����ام األولى 
للثورة اإلس����المية في ايران عام 
1979 لشبان على دراجات نارية 
يوشكون على السير بها فوق علم 

أميركي على األرض.
وتهيئ لقطات البداية املشاهد 
ألحداث فيلم »الصياد« للمخرج 
رفيع بيتز الذي يدور حول رجل 
من س����كان طهران يسعى بعد أن 
خاب أمله لالنتقام لزوجته وطفله 
اللذين قتال عرض����ا عندما وقعا 
وس����ط اضطرابات الشوارع بعد 
انتخابات ع����ام 2009 عن طريق 
قتل شرطني بالرصاص على طريق 

سريع.
وعلى الرغم من ان الفيلم الذي 
عرض في مهرجان دبي السينمائي 

الدولي يتفادى أي رسائل سياسية 
مباشرة فللمأزق الذي وصلت اليه 
اجلمهورية االسالمية بعد 3 عقود 
من انشائها حضور متواصل في 
الفيلم وه����ي قصة مثيرة  قصة 
يطارد فيه����ا ممثلو الدولة بطلها 

علي ويقتلونه في النهاية.
ويقول له أحد ضباط الشرطة 
بنبرة تهديد بع����د القبض عليه 
في غابة ش����مالي العاصمة التي 
تصورها الكاميرا على انها مدينة 
مزدحمة ظاملة ومنفرة »قاتل لرجال 
الشرطة.. هه؟ أحتسب هذا البلد 

ال قانون فيه وال نظام؟«.
وال يستنتج املش����اهد إال من 
عب����ارات قليلة متناث����رة او من 
نشرة أنباء موجزة تذاع في خلفية 
مشهد، ان الفيلم تدور أحداثه خالل 
انتخابات الرئاس����ة التي أدت الى 
مظاهرات ضخمة في املدن حتتج 
على فوز الرئيس محمود أحمدي 

جناد.وتلمح غلبة اللون األخضر 
على بعض املشاهد حتى في ألوان 
صورة ألم����واج البحر على جدار 
غرفة نوم في فندق إلى املعارضة 
االيرانية التي كثيرا ما تشير إلى 
نفسها باسم »املوجة اخلضراء« 
واتخذت من اللون األخضر شعارا 
لها.ويقول بيتز الذي يعيش في 
برلني وفاز فيلمه »صنم« بجائزة 
احسن فيلم في مهرجان باريس 
السينمائي عام 2001، انه لم يقصد 
على االطالق صناع����ة فيلم عن 
انتخابات 2009 التي أدت الى أعمال 
عنف في الشوارع بعد يومني فقط 

من مغادرة طاقم الفيلم إليران.
ويقول ان ما اراده هو ان يلمس 
الش����روخ العميقة التي تقس����م 
مجتمعا لم يش����هد ثورة فحسب 
بل شهد حربا استمرت 8 سنوات 
وقيام دولة دينية جديدة يعتبرها 

املنتقدون طغيانا آخر.

تونس � إيالف: أثار طلب عضوة 
مجلس املستش����ارين في تونس 
الزغل بخفض مس����توى  رياض 
صوت األذان في املساجد التونسية، 
ووصفها له ب� »املزعج«، ردود فعل 
واس����عة النطاق، ففي حني شنت 
طائفة واسعة من التونسيني هجوما 
الذعا على املستشارة، رأى فريق 
آخر أن الدعوة تبدو عقالنية وفي 

محلها.
ودعت الزغل العضوة في مجلس 
التشريعية  املستشارين )الغرفة 
الثانية بعد البرملان( خالل مداخلة 
لها في اجللسة املخصصة ملناقشة 
ميزانية الدولة لسنة 2011 إلى إيجاد 
حل ألصوات اآلذان غير املتناغمة 
بسبب كثرة املس����اجد وتقاربها 

بحسب وصفها.
وأكد وزير الشؤون الدينية في 
تونس أبوبك����ر األخزوري خالل 
اقتراح املستش����ارة  إجابته على 
أن وزارته رفعت منش����ورين إلى 
السلطات اجلهوية ووزارة البيئة 
خلفض ص����وت اآلذان إلى حدود 
70 ديس����يبل كان آخرها في شهر 

رمضان املاضي.

وأكد الوزير انه ال ميكن السماح 
ب� »التل����وث الصوتي« الناجت عن 
التجاوزات في مستوى علو صوت 

األذان، على حد تعبيره.
وأض����اف أن للتلوث الصوتي 
تأثير على جس����م اإلنسان وعلى 
التمس����ك  نفس����يته، لذلك يجب 
ودعوة كل تونس����ي إلى احترام 
هذا اإلجراء.وواجه تونسيون هذا 
املقرح بالشجب والتنديد خاصة 
عبر املنتديات االجتماعية وشبكة 
ال� »فيس بوك« و»تويتر«، وأنشأوا 

صفح����ات عديدة مثل »ال خلفض 
صوت األذان في تونس« للتعبير 
عن رفضهم إزاء ما اعتبروه »مسا 
بالدين اإلسالمي«، ومحاولني التعبير 
عن سخطهم املوجه للمستشارة 
صاحبة املقترح، إذ طالبت مجموعة 
التونسيني بسحب اجلنسية  من 

التونسية عنها.
وفي تصريح ل� »إيالف«، قال 
د.س����امي براهم أستاذ احلضارة 
العربية باجلامعة التونس����ية إن 
»السيدة املستش����ارة قد اختلط 
عليها األمر بني ارتفاع صوت اآلذان 
الذي اتخذه املس����لمون باإلجماع 
ش����كال للنداء للصالة. وبني نوع 
الصوت الذي يؤدى به هذا اآلذان، 
وكان بإمكانها باعتبارها مستشارة 
مسؤولة، الشهادة باإلنصاف والعدل 
واملوضوعية إلنارة أصحاب القرار 
والرأي العام على حد س����واء أن 
جتري اس����تفتاء جزئيا لشرائح 
متنوعة وممثلة من التونس����يني 
الستجالء آرائهم في املسألة، وهو 
أمر يسير في سياق تقاليد بحثية 
راس����خة في البح����وث اجلامعية 

التونسية«.

طهران: أفادت آخر التقارير اإلخبارية الواردة من 
طهران الليلة املاضية بأن السلطات اإليرانية أصدرت 
حكما بالس����جن ملدة 6 أعوام ضد املخرج السينمائي 
اإليراني الشهير جعفر بنهاي.وذكرت قناة »فرانس � 
24« اإلخبارية الفرنسية امس ان محامية جعفر بنهاي 
أوضحت في هذا الصدد ان السلطات اإليرانية حظرت 

على موكلها إخراج أي أفالم س����ينمائية عالوة على 
منعه من مغادرة إيران ملدة 20 عاما.وقالت احملامية ان 
السلطات اإليرانية وجهت الى موكلها تهمة االشتراك 
في اجتماع غير قانوني والقيام بأعمال دعائية ضد 
النظام اإليراني.وأضافت احملامية انها ستقدم طعنا 

في احلكم الصادر ضد بنهاي.

مشهد من فيلم »ابن بابل«

رياض الزغل

السيد محمد املهريالسيد علي السيستانيدونالد رامسفيلد

ايرانيون يحيطون بعدد من جثث ضحايا الزلزال بعد انتشالها  )أ.ف.پ(


