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 سراييڤوـ  كونا: أعلنت قيادة الشرطة األوروبية 
أمس بدء التحقيق في بعض جرائم احلرب التي 
ارتكبت في كوسوڤو أثناء احلرب التي اندلعت 
عقب غزو اجليش الصربي لالقليم اليوغسالفي 

آنذاك.
  وأوضح بيان صادر عن قيادة الشرطة االوروبية 
في كوسوڤو باذاعة (راديو بريشتينا) أمس أن 

الشرطة األوروبية بدأت في التحقيق في التهم التي 
وردت في تقرير مبعوث املجلس األوروبي حول 
التجــــارة بأعضاء ضحايا احلرب على يد بعض 

العصابات املقربة من جيش حترير كوسوڤو.
  ودعا مبعوث املجلس األوروبي دك مارتي الى 
تقدمي ما لديه من أدلة حول جرائم احلرب التي 
وقعت اثناء احلرب في كوسوڤو والتي أشار اليها 

في تقريره الذي تبناه املجلس األوروبي حديثا. 
وجاء في البيان «بالرغم من أن الكفاءة التي يتمتع 
بها احملققون التابعون للشرطة األوروبية والتي 
ستساعد في كشف الســــتار عن الغموض الذي 
يساور هذه اجلرائم إال ان الشرطة األوروبية ال 
متلك ولألسف أدلة كافية ملالحقة املسؤولني عن 

مثل تلك اجلرائم». 

 الشرطة األوروبية في كوسوڤو تبدأ تحقيقًا أوليًا عن بعض جرائم الحرب

 بوادر أزمة مياه تهدد العالقات بين بغداد وكردستان 
 بغداد ـ وكاالت: تفاقم مشكلة نقص 
املياه في العراق يزيد من حدة التوتر 
في محافظة كركوك املتعددة القوميات، 
بحيـــث يتهم املزارعـــون العرب إقليم 
كردســـتان املجاور بإغالق منافذ ســـد 

دوكان خالل الشتاء.
الشـــيخ خالـــد املفرجي    وطالـــب 
احلكومـــة املركزية بـ «التدخل العاجل 
لتنبيه اإلخوان في الشـــمال، وإطالق 
الكميات املطلوبة من مياه الري لتدارك 
الوضع الزراعي املتردي» في إشـــارة 

الى األكراد.
  وقد بني سد دوكان العام ١٩٥٥ في 
محافظة السليمانية (٧٥ كلم شمال شرق 

كركوك).
  واضاف ان «إحلـــاق األذى بالعرب 
يتم عبر إطالق كميات كبيرة من املياه 
من ســـد دوكان (في إقليم كردستان) 
في األشهر السادس والسابع والثامن 
والتاسع من العام املاضي يفوق احلاجة 

والتبذير كان واضحا للعيان».
  وتابـــع املفرجي «لكن منذ الشـــهر 
العاشر حتى اآلن، فإن الكميات ال تفي 
بحاجة مياه الشفة اما املزروعات فإن 
الفالح لم يحصل على شيء وبذلك ذهب 
جهده وماله وسط صمت من املسؤولني 

في بغداد وكركوك».
  وكركوك من املناطق املتنازع عليها 
بني العـــرب واألكراد الذيـــن يريدون 

أكثر  الى منطقتهم، ويســـكنها  ضمها 
من مليون نســـمة، ينتمون الى جميع 
األديان والقوميات العربية والتركمانية 

والكردية.
  اضافة الى انها غنية بالنفط، هناك 
٢٥٠ ألف هكتار من األراضي الصاحلة 
للزراعة في احملافظة حيث يعمل ١٦٪ 
في هذا القطاع، وفقا إلحصاءات جمعتها 

األمم املتحدة.
  وأبـــرز الزراعـــات القمـــح والذرة 
والسمسم في فصل الشتاء والطماطم 

والبطيخ في الصيف.
  من جهته، قال عبدالرحمن العبيدي 
الـــذي ميلك ٤٥٠ هكتـــارا من األراضي 
غرب كركوك «بعد تكرار املعاناة عاما 
بعد آخر اضطر املزارعون الى ترك ثلث 
أراضيهم أو بيع ماشـــيتهم او االكتفاء 
بزراعة مساحات بسيطة اعتمادا على 

آبار ارتوازية غير مجدية».
  وأضـــاف ان «الفالحني يشـــعرون 
باليأس واملشـــكلة أخطر ألن املزارعني 
في املناطق البعيدة يرون ان سد دوكان 
بقبضة االقليم بالتالي يتهمون األكراد 
بأنهم يقطعون املياه عنهم إلخضاعهم 
او إرغامهم على الرحيل فاملزارع ال يفهم 
ان هناك أزمة مياه بل يعدها جزءا من 

الصراع الدائر في العراق».
  فاألمطار أصبحت نادرة بشكل مطرد 
في العراق، وفقا لتقرير لألمم املتحدة 

في أكتوبر ٢٠١٠ يشـــير الى ان هطول 
األمطار العام ٢٠٠٩ كان أدنى بنســـبة 

٥٠٪ من املتوسط.
  كما ان الســـدود في الدول املجاورة 
للعراق تؤدي ايضا الى انخفاض كبير 
في كمية املياه املتاحة في هذا البلد الذي 
كان حتى أواخر اخلمســـينيات مبثابة 

سلة خبز للعالم العربي.
  من جهته، قال شهاب حكيم نادر مدير 
املوارد املائية في احملافظة ان «كميات 
املياه في سد دوكان تبلغ ١٫٣ مليون متر 
مكعب، وهناك احتياطي استراتيجي (٧٠٠ 
ألف متر مكعب) ال ينبغي استخدامها، 
لكن مبا ان األمطار أصبحت نادرة، فإن 

مستوى السد ينخفض».
  واضاف ان «ما نتســـلمه اليوم من 
حصة مائية يبلـــغ ٣٠ مترا مكعبا في 
الثانية وهذا يكفي ملياه الشـــفة فقط. 
في حني ان الكمية الالزمة للري هي ٧٥ 

مترا مكعبا في الثانية».
  وهذه املشكلة فضال عن التراكمات 
السياسية املوجودة تعتبر مبثابة قنبلة 

موقوتة في احملافظة.
  بدورهم، يســـعى األكراد الى الدفاع 

عن أنفسهم.
  وقال وزير املوارد املائية السابق في 
حكومة إقليم كردستان حتسني عبدالقادر 
«في كل عام، حتى في ظل حقبة النظام 
السابق، كنا نقوم بإغالق منافذ السد في 

فصل الشتاء لالحتفاظ باملياه املخصصة 
ألغراض الزراعة أواخر الربيع وإنتاج 

الطاقة الكهربائية».
  في ســـياق مختلف، أعلن مسؤول 
بريطاني بارز أمس األول أن رئيس وزراء 
بالده األسبق توني بلير تردد في إجراء 
مناقشات مع وزرائه بشأن العراق بسبب 

خشيته من تسريب تفاصيلها.
  وأبلغ غاس أودونال سكرتير احلكومة 
البريطانية املسؤول عن اخلدمة املدنية 
جلنة التحقيق في حرب العراق أمس 
األول إن بلير «لم يعتقد أن مجلس الوزراء 
كان املكان اآلمن ملناقشة قضايا املشاركة 
في غزو العراق كما أن االجتماعات غير 
الرسمية عنت أن محاضر النقاشات لم 

تكن كاملة كما أراد».
  وشغل أودونال منصبا بارزا بوزارة 
اخلزانة (املالية) في الفترة التي سبقت 
غـــزو العراق في العـــام ٢٠٠٣ قبل أن 
يصبح سكرتير احلكومة ورئيس اخلدمة 
املدنية في العام ٢٠٠٥. ونســـبت «بي 
بي سي» إلى أودونال قوله أمام جلنة 
التحقيق في حرب العراق إن حكومة 
بلير «عقـــدت اجتماعات أقل باملقارنة 
مع رؤساء الوزراء البريطانيني الذين 
سبقوه وخلفوه ومن بينهم مارغريت 
تاتشـــر «ألنه اتخذ وجهة نظر معينة 
حول ما ميكن حتقيقه من خالل القرارات 

اجلماعية». 

 بلير رفض مناقشة وزرائه حول غزو العراق خوفاً من تسريب تفاصيلها 

(أ.ف.پ)   منظر عام لسد دوكان شمال غرب السليمانية حيث مت تخفيض املياه املوجهة للمزارعني العرب 

 نكات تسخر من بن علي بعد ٢٣ عاماً من الصمت 
 تونــــس ـ رويترز: ذهب زين العابدين بن 
علي لشراء حذاء ومبجرد أن دخل املتجر قدم 
له البائع حذاء فســــأله الرئيس كيف عرفت 
مقاسي فرد قائال تدهسنا منذ ٢٣ عاما فكيف 

ال نعرف.
  وقبل أســــابيع كان املوقــــف الوحيد الذي 
تســــتطيع فيه تونس ذكر اســــم بن علي هو 
الثناء عليه واآلن أصبح مادة للنكات والرسوم 
الكرتونية على االنترنت واألغاني حتى تلك 

التي يبثها التلفزيون الرسمي.
  وعلى موقع فيس بوك وغيره من املواقع 
االلكترونية نشر على الفور نشطاء تعرضوا 
للقمع لفترة طويلة رسوما كرتونية للرئيس 
املخلوع وزوجته وأفراد عائلته الذين يتهمهم 
العديد من التونسيني بجمع ثروات على حساب 

الشعب.
  وأظهرت إحدى الرسومات بن علي في شكل 
حمار تقوده زوجته ليلى وآخر يصوره وهو 

يحلب بقرة نقود وكأنها تونس.
  وبث التلفزيون احلكومي الذي طاملا كان 
بوقا للدعاية البن علي اغنية تقارن بينه وبني 

ادولف هتلر.
  وملئت الصفحة االخيرة من صحيفة الصباح 
التي كانت مملوكة لصهر بن علي بالعديد من 
الرسوم الكرتونية لنب علي. وصور احد الرسوم 

الرئيس املخلوع يقول وهو يوشك على الغرق 
«اآلن أؤمن بالدميوقراطية».

  وأبلغ مهدي مبروك اخلبير في علم االجتماع 
رويترز «يعكس هذا حاجة الناس لالنتقام من 
الرئيس السابق الذي حرمهم من حرية التعبير 
حتى في املقاهي وفي منازلهم. هذه السخرية 
من بن علي تكشــــف ان التونسيني استعادوا 

طابع الفكاهة الذي يتصفون به».
  وفي العاصمة لم يعد الناس يخفون آراءهم. 
فيمكن للمرء أن يسمع النكات تروى في املقاهي 

واحلدائق.
  يأتي ذلك، مع عودة الهدوء صباح أمس إلى 
وسط العاصمة التونسية غداة مواجهات عنيفة 
بني شرطة مكافحة الشغب ومئات املتظاهرين 
الذين مت اخالؤهم بحزم من ســــاحة احلكومة 

بالقصبة.
  وأغلقت الســــاحة التي كانت خلمسة أيام 
متتاليــــة مركز احتجاج علــــى حكومة محمد 
الغنوشي، متاما أمس من قبل اجليش بعد ان 
مت بعد ظهر أمس األول إخالء املتظاهرين الذين 

كانوا يطالبون باستقالة رئيس الوزراء.
  ولم يالحظ أي توتر في شوارع وأزقة املدينة 
القدمية املجاورة التي سادها على العكس شعور 
باالرتيــــاح بعد إقالة رمــــوز حكومة الرئيس 
املخلوع زين العابدين بن علي السيما الدفاع 

واخلارجية والعدل.
  وقال حســــني وهو والد بنت عمرها تسع 
سنوات كان يقف عند مدرسة في اجلوار «فتحت 

املدارس أبوابها مجددا وهذا مهم».
  وأضاف بشأن التعديل الوزاري الذي أعلن 
مساء اخلميس حتت ضغط الشارع «اآلن لدينا 

تكنوقراط أكفاء لتنظيم انتخابات».
  وقال تاجر متكن اخيــــرا من فتح متجره 
منذ الصبــــاح الباكر الســــبت «لقــــد مللنا» 

االضطرابات.
  وبدا شعور التململ واضحا مساء اجلمعة 
في وسط العاصمة حيث شاهد مراسلو وكالة 
فرانس برس جتارا يســــاعدون شرطيني في 
مالحقة متظاهرين في الشوارع املتفرعة من 

شارع احلبيب بورقيبة الرئيسي.
  وقال نزار الذي يســــكن وســــط العاصمة 
وشارك مع قوات االمن في مطاردة متظاهرين 
«ال نريدهم هنا. انهــــم ال يأتون للتظاهر بل 
للتكسير. وإذا لم تفتح املتاجر ابوابها، كيف 

سنعيش؟».
  وأضافت الطالبة غاية (٢٠ عاما) مبتسمة 
وهي تقف في طابور متجر مالبس في اول أيام 
التخفيضات الشتوية في شارع بورقيبة غداة 
املواجهات العنيفة «حتى إذا لم ينته األمر متاما 
فإننا نشعر أنها نهاية حركة» االحتجاجات.  

 عودة الهدوء إلى العاصمة التونسية بعد مواجهات الجمعة 

 قضيتا تونس وساحل العاج تتصدران قمة االتحاد األفريقي اليوم  
ــس أباباـ  د.ب.أ: توقع مراقبون أن   أدي
ــاد األفريقي في  ــيطر على قمة االحت تس
ــا األزمات  ــة األثيوبية أديس أباب العاصم
السياسية في كل من ساحل العاج وتونس 
ــاوالت كينيا  ــودان ومح ــتقبل الس ومس
ــه اتهامات جنائية دولية لعدد  تأجيل توجي

من السياسيني البارزين.
ــر األمني العام  ــن املتوقع أن يحض   وم
ــون والرئيس  ــان كي م ــألمم املتحدة ب ل
الفرنسي نيكوال ساركوزي ورؤساء دول 
ــوف  وحكومات أفارقة االجتماع الذي س

يعقد اليوم وغدا.
  وصرح متحدث باسم االحتاد األفريقي 
األربعاء املاضي «رغم أن الشعار الرئيسي 
ــدة وتكامل أكبر من  ــة هو «نحو وح للقم
خالل القيم املشتركة»، إال أن رؤساء الدول 
ــون قضايا األمن األفريقية  سوف يناقش
ــى الوضع في تونس  ــة باإلضافة إل احلالي
ــودان وطلب احملكمة  وساحل العاج والس

اجلنائية الدولية اخلاصة بكينيا».
ــد اجتماع خاص على    ومن املتوقع عق
هامش القمة ملناقشة اخلطوات املقبلة التي 
ــيتعني اتخاذها في الوقت الذي يحاول  س
فيه االحتاد األفريقي إرغام لوران غباغبو 
ــاحل العاج على  ــابق في س ــس الس الرئي

ــن وتارا، الذي مت  ــلطة للحس تسليم الس
االعتراف به دوليا بأنه الفائز الشرعي في 
ــية التي جرت في شهر  االنتخابات الرئاس

نوفمبر املاضي.
  وكان قد مت تعليق عضوية ساحل العاج 
في االحتاد األفريقي الذي تسعى للتوصل 
إلى حل لألزمة بينما تفرض الدول الغربية 

حظرا على السفر وجتميد األموال.
لدول  االقتصادية  ــة  املجموع   وأعلنت 
غرب أفريقيا «ايكواس» أنها رمبا تستخدم 
القوة إذا فشلت املساعي الديبلوماسية في 

دفع جباجبو إلى التخلي عن موقفه.
ــدر التطورات  ــع أن تتص   ومن املتوق
ــي أعقاب  ــدول األعمال ف ــس ج في تون
ــي دفعت الزعيم  الت االحتجاجات العنيفة 
ــرة طويلة  ــلطة فت ــي الس ــذي مكث ف ال
ــى التوجه إلى  ــن علي إل ــن العابدين ب زي

السعودية.
ــان    ودعا االحتاد الدولي حلقوق اإلنس
ــاذ إجراء قوي  ــاد األفريقي إلى اتخ االحت
بشأن ساحل العاج وتونس حيث قتل عدة 
ــي االحتجاجات ومت  ــن املدنيني ف مئات م
ــني بارتكاب انتهاكات  اتهام كلتا احلكومت

حلقوق اإلنسان.
ــوهير بلحسن رئيس االحتاد    وقال س

ــي بيان «من  ــان ف ــي حلقوق اإلنس الدول
ــة  املنتظر أن تكون هناك إجراءات ملموس
من املنظمة القارية في التعامل مع مواقف 
األزمات والنزاعات بطريقة حتترم حقوق 
اإلنسان»، وتابع «مصداقية املنظمة سوف 

تعتمد على تصرفاتها».
ــس  ــر الرئي ــع أن يحض ــن املتوق   وم
ــير وزعيم جنوب  ــوداني عمر البش الس
ــا آخر على  ــلفا كير اجتماع ــودان س الس
ــاد األفريقي في الوقت  ــش قمة االحت هام
ــه نتائج  ــرر أن تظهر في ــن املق ــذي م ال

االستفتاء على انفصال اجلنوب.
ــوب  ــة أن جن ــج األولي ــر النتائ   وتظه
ــاحقة لصالح  ــودان صوت بأغلبية س الس
ــاض  ــذي خ ــمال ال ــن الش ــال ع االنفص
ــني أهليتني طويلتني.  ــوب ضده حرب اجلن
ــير قد صرح بأنه سيقبل قرار  وكان البش

اجلنوب الغني بالنفط باالنفصال.
  ومن املتوقع أن يتضمن جدول األعمال 
ــدة في دارفور خالل  االضطرابات املتزاي

اجتماع على هامش القمة.
ــب  ــع كينيا من جانبها إلى كس   وتتطل
ــي مطالبة  ــاد األفريقي ف ــاندة االحت مس
ــات احملكمة  ــن بإرجاء جلس ــس األم مجل

اجلنائية الدولية اخلاصة بكينيا. 

 «القاعدة» في جزيرة العرب تحّذر السنة
  من حلف غربي ـ شيعي ضدهم 

  دبــــيـ  أ.ف.پ: حــــذر الرجل 
الثاني فــــي تنظيم قاعدة اجلهاد 
في جزيرة العرب سعيد الشهري 
املسلمني السنة مما اسماه احللف 
«النصراني الرافضي» ضدهم، وذلك 
في رسالة صوتية بثتها مساء أمس 

األول مواقع اسالمية.
  وفي رسالة استغرقت مدتها 
دقيقة، قال الشهري املعروف ايضا 
بابو سفيان االزدي الذي امضى 
ست سنوات في سجن غوانتانامو 
االميركي «اصبحت أميركا وايران 
حلفا واحدا ضد الشعوب السنية 
فــــي املنطقة». واضــــاف ان «ما 
شــــاهدناه في املنامة بني وزيرة 
اخلارجية االميركيــــة (هيالري 

كلينتــــون) ووزيــــر اخلارجية 
اإليراني (السابق منوچهر متكي) 
فــــي االجتماع الــــذي عقد حلرب 
االرهاب في اليمن خاصة والذي 
حضرته اكثر من عشرين دولة لهو 
أكبر شاهد على احللف النصراني 

الرافضي».
  ويشير الشهري الذي هرب من 
الســــعودية وانضم الى التنظيم 
الذي معقله اليمن، الى حوار املنامة 
وهو منتدى حول االمن االقليمي 
عقد في بداية ديسمبر في العاصمة 
البحرينية وشاركت فيه كلينتون 
ومتكي الذي عزل منذ ذلك احلني. 
وقال الشهري «ها هي ايران اليوم 
تتهيأ حلرب عدوها االول من اهل 

السنة والذين ليس للرافضة عدو 
سواهم». وتساءل الشهري «اين 
هي صواريخ كروز» االميركية التي 
استخدمت في ضربات على اليمن، 
اللبناني  من حزب اهللا الشيعي 
الذي يتجمع في لبنان «بعشرات 
االالف يوم عاشوراء». وقال االزدي 
«نحن يا إخواننا من أهل السنة 
سهامكم في كل مكان، فارموا بنا 
حيث شئتم حتت ظل شرعية ربنا، 
ولن نخذلكم كما خذلكم (الرئيس 
اليمني) علي عبداهللا صالح وآل 
انا  سعود وحكومتهم، بل واهللا 
اعددنا رجاال للدفاع عنكم يبتغون 
املوت مضانة ويبحثون عنه ليل 

نهار إرضاء هللا». 

 مؤسس «ويكيليكس» ينفي سعيه للحصول 
على المعلومات السرية التي نشرها

 واشـــنطن ـ يو.بـــي.أي: نفـــى مؤســـس موقع 
«ويكيليكس» جوليان أساجن التهم التي قد تشملها 
دعوى أميركية ضده حول مساهمته في احلصول على 
املعلومات التي نشـــرها موقعه وشكك في أن تكون 
الواليات املتحدة متلك القدرة على إغالق املوقع معربا 
عن ســـعادته في رؤية املصارف الكبرى في العالم 
محرجة بانتظار نشـــر وثائقه السرية حول فساد 
في أحد املصارف. وقال أســـاجن في مقابلة ببرنامج 
٦٠ «دقيقة» على قناة «ســـي بي أس» األميركية إنه 
لم يساهم على اإلطالق في تشجيع أي شخص على 

تســـريب املعلومات السرية له كما تفيد التهم التي 
قد توجهها له الواليات املتحدة. ويضيف أساجن إنه 
يحصل على املعلومات من مصادر مجهولة عبر موقعه 
وينشرها. وقال أساجن إن واشنطن «ال متلك التقنية 
إلغالق هذا املوقع» ألن الطريقة التي مت إنشاؤه بها 
متكنه مـــن الظه ور في مواقع أخرى في حال إقفال 
اسم نطاق يستخدمه. ورفض أساجن التأكيد ما إذا كان 
مصرف «بنك اوف أميركا» هو املستهدف في الوثائق 
اجلديدة التي سينشرها بعد أن تراجعت أسهمه بني 

٣ الى ٥ نقاط بعد إشاعات أنه املصرف املعني. 

 إمام جمعة طهران أحمد خاتمي:
  مالمح التغييرات باتت تتبلور في الشرق األوسط 

 طهران تعدم الهولندية من أصل إيراني زهراء بهرامي شاركت في مظاهرات ضد الحكومة  

 صور نسوة أفغانيات يحملن صورا ويطلقن شعارات منددة بالقادة اإليرانيني وحكومة هيرات 

١٥٠ غراما من الكوكايني».
  من جهتهــــا قالت الســــلطات 
الهولندية انها ال تستطيع تأكيد 
اعدام االيرانية الهولندية، وكانت 
هولندا طلبت من ايران في اخلامس 
من يناير «توضيحات» حول هذه 
الهولندية، وعبرت عن  اإليرانية 
قلقها على وضع بهرامي االيرانية 
التــــي حصلــــت على اجلنســــية 
الهولندية ايضــــا. وصرح وزير 
الهولنــــدي حينذاك  اخلارجيــــة 
«نطالب مبعلومات وبامكانية تقدمي 
مســــاعدة قنصلية لها ومبحاكمة 
ايــــران التي ال  عادلة»، ورفضت 
تعترف بازدواج اجلنسية، الطلب 
الذي رددته عواصم اوروبية اخرى 
اتهمتها طهران باســــتخدام هذه 
القضية اساسا لتعزيز ضغوطها 
على ايــــران التــــي تخضع أصال 
لعقوبات دولية قاســــية بســــبب 

برنامجها النووي املثير للجدل.
الناطق باسم اخلارجية    وقال 
االيرانيــــة رامني مهمانبراســــت 
االســــبوع املاضي ان «واحدة من 
القضايا التي تســــتخدمها الدول 
الغربية للضغط على اجلمهورية 
االســــالمية هي قضية بهرامي»، 
واضــــاف «ال يحق لهــــم التدخل 
في شؤوننا الداخلية»، مؤكدا ان 
«النظام القضائي مستقل متاما». 

حسب ابنتها، وكان ميكن ان يحكم 
عليها باالعدام فــــي هذه القضية 
الثانية. وأكد مدعــــي طهران في 
بيان ان بهرامي «اعتقلت جلرائم 
متعلقة باالمن»، بدون ان يضيف 
اي تفاصيل، اال انه قال ان «٤٥٠ 
غراما من الكوكايني و٤٢٠ غراما من 
االفيون عثر عليها خالل تفتيش 
منزلها والتحقيق اثبت انها باعت 

الثاني من يناير باالعدام شنقا بتهمة 
تهريب املخدرات، حسبما ذكرت 
االذاعة الهولندية نقال عن ابنتها. 
وأوقفت بهرامي في ديسمبر ٢٠٠٩ 
خالل مشاركتها في تظاهرات ضد 
احلكومة وإعادة انتخاب الرئيس 
أحمدي جنــــاد، وكانت حتاكم في 
اطار قضية اخرى بتهمة االنتماء 
الى مجموعة معارضة للحكومة، 

اصدرت حكما باالعدام على بهرامي 
«حليازتها ٤٥٠ غراما من الكوكايني 
وملشاركتها في بيع ١٥٠ غراما من 

الكوكايني».
  وتابع ان «املدانة كانت تنتمي 
الى شــــبكة دولية لنقل املخدرات 
وبفضل عالقاتها الهولندية ادخلت 
كوكايني الى ايران ووزعتها ملرتني، 
وحكم على بهرامي (٤٦ عاما) في 

 عواصمـ  وكاالت: قال إمام جمعة 
طهران املؤقت احمد خامتي في خطبة 
امــــس االول ان مالمح التغييرات 
باتت تتبلور في منطقة الشــــرق 
االوسط، وقال ان أحداثا جتري هذه 
االيام في منطقة الشرق األوسط 
ال ميكن التغاضي عنها» حيث ان 
الشعب املســــلم في تونس قضى 
على ديكتاتورية مستبدة عمرها 
٢٣ ســــنة». واضاف انه في مصر 
«حتولت نداءات وصراخ الشعب 
الى يوم غضب والوضع في اليمن 
وكذلك األردن»، واعتبر «أن كل هذه 
االحداث متثل ارتــــدادات زلزالية 

للثورة اإلسالمية اإليرانية».
  ولفــــت «الــــى ان ديكتاتــــور 
تونس كان قد منــــع إقامة صالة 
اجلمعة واجلماعة في بالده وزج 
بأبناء شعبه في السجون»، هذه 
التصريحات جاءت قبيل االعالن 
عن تنفيذ حكم اإلعدام شنقا بحق 
إيرانية هولندية متهمة بتهريب 
املخدرات علــــى الرغم من تدخل 
هولندا ودعوات االحتاد االوروبي 
الى تعليق أحكام اإلعدام هذه التي 

تسارعت منذ بداية العام.
  وقال مكتب مدعي عام طهران 
في بيــــان ان «زهراء بهرامي التي 
ادينت ببيع وحيازة مخدرات اعدمت 
شنقا». واوضح ان محكمة للثورة 


