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 مازالت مالبسات ما جرى في 
تونس يوم الرابع عشر من يناير 
املاضي، تاريـــخ فرار الرئيس 
املخلوع زين العابدين بن علي 
إلى السعودية، وسقوط نظامه، 
يكتنفها الكثير من الغموض، إال 
ان معلومات رجحت كفة حدوث 
انتهت في  انقالبية»،  «مؤامرة 
حلظة حاســـمة لغير مصلحة 
«املتآمرين االنقالبيني»، وحتولت 

إلى «ثورة شعبية».
  ويبدو أن مختلف األطراف 
السياسية واألمنية والعسكرية 
في تونس تريد اإلبقاء على هذا 

الغموض، السيما في هذه الفترة االنتقالية التي 
تعيش فيها البالد على وقع تطورات متســـارعة 
وسط حراك سياســـي مسكون بخطاب «ثوري» 
يرجـــع كل ما جرى إلى قوة «املارد الشـــعبي»، 
الذي اســـتطاع اإلطاحة بـ «طاغية» هيمن على 

البالد ملدة ٢٣ عاما.
  ورغم كثرة اإلشاعات التي أحاطت بهذه اللحظة 
احلاســـمة، فإن املعلومات املتداولة هنا وهناك، 
وخاصة منها تصريحات وزير الدفاع رضا قريرة 
الذي عمل في عهـــد الرئيس املخلوع، قد أماطت 
اللثام عن جزء هام من خفايا ما جرى خالل األيام 

األخيرة لسقوط نظام بن علي.
  ووفقا لتصريحات قريرة فإن مالمح «املؤامرة 
االنقالبية» فـــي تونس بدأت تتبلور له خالل الـ 
٧٢ ســـاعة التي سبقت فرار الرئيس املخلوع من 
البالد، واتهم ضمنيا اجلنرال علي السرياطي قائد 

األمن الرئاسي بنسج خيوطها.
  وقال قريرة في حديث نشرته صحيفة «الشروق» 
في عدديها الصادرين الثالثاء واألربعاء املاضيني، 
ان السرياطي اتصل به قبل اخلطاب الثالث واألخير 
للرئيس املخلوع بن علي، أي يوم ١٣ يناير٢٠١١، 
«وطلـــب حترك اجليش بفاعلية أكبر، ألننا قد ال 

جند أي رئيس للبالد غدا في قصر قرطاج».
  وقال إن اجلنرال علي الســـرياطي كان يزود 
الرئيس املخلوع مبعطيـــات خاطئة وفق خطة 
مرسومة، حيث ال ينفي رضا قريرة، الذي يؤكد 
أن معلوماتـــه موثقة، ان خطة مـــا كان يعد لها 

السرياطي سيكشف التحقيق عن مالبساتها.
  وأشـــار إلى أن بن علي اتصل هاتفيا به بعد 
مغادرتـــه تونـــس العاصمة على مـــنت الطائرة 
الرئاسية، حيث «بدا لي كأنه سكران أو مخدر»، 
الفتا إلى أن الطائرة الرئاسية غادرت مطار العوينة 
العســـكري بتونس العاصمة في حدود الساعة 
اخلامسة والنصف بالتوقيت احمللي من يوم ١٤ 

يناير ٢٠١١.
  وتتقاطع هذه املعلومات التي ترجح املؤامرة 
االنقالبية، مع معطيات أخرى تداولتها في وقت 
سابق بعض األوساط السياسية التونسية بكثير 
من احلذر، حيث تشير إلى أن خيوط هذه املؤامرة 
مرتبطة باالستحقاق االنتخابي لعام ٢٠١٤، وقد 
تكون زوجة الرئيس املخلوع ليلى هي من نسجتها 

في سعي للوصول إلى احلكم.
  وبحسب تلك املعطيات التي 
حصلت عليهـــا يونايتد برس 
انترناشـــيونال، فـــإن البداية 
مرتبطة باالستحقاق االنتخابي 
لعـــام ٢٠١٤، فكما هو معروف 
نظمت تونس انتخابات رئاسية 
في العام ٢٠٠٩، وفاز بها بن علي، 
ولم تكد متضي ستة أشهر على 
هذه االنتخابات حتى بدأت تصدر 
بيانات مناشدة للرئيس بن علي 
للترشح النتخابات عام ٢٠١٤، 
حيث تطورت هذه املناشدات إلى 

ما يشبه احلملة املنظمة.
  وقد فتحت هذه احلمالت الباب أمام بروز العديد 
من اآلراء حول سبب انطالقها، منها وجود صراع 
كبير بني مراكز القوى داخل احلزب احلاكم سابقا 
أي التجمـــع الدســـتوري الدميوقراطي، وصراع 
داخل القصر الرئاسي، وضغط داخلي من أصهار 

الرئيس، وضغط خارجي متزايد.
  وبني هذه النقاط وتلك، البد من اإلشـــارة إلى 
أنه عندما انطلقت شرارة االحتجاجات االجتماعية 
في مدينة ســـيدي بوزيد في أعقاب إقدام الشاب 
محمد البوعزيزي على حرق نفسه، كان بن علي 
خارج تونس في رحلة اســـتجمامية في جنوب 
أوروبـــا، بينما كانت زوجته ليلى في دبي تتابع 
أعمالها ومشـــاريعها، مبعنى أن هناك فراغا على 

مستوى أخذ القرار.
  وبحسب املصادر التي حتدثت إليها يونايتد 
برس انترناشـــيونال، فإن اجلنرال الســـرياطي 
وبالتنسيق مع وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج 
قاسم، تعمدا استغالل هذه االحتجاجات للضغط 
علـــى الرئيس املخلوع، من خـــالل عدم ضبطها 

والتريث في كبح سرعة توسعها.
  وأمام هذا التطور قطع بن علي إجازته وعاد 
إلى تونس، بينما كان نسق تطور حركة الشارع 
يتسارع بقوة هائلة سبقت حركة األمن املركزي، 
وجميع األحزاب السياسية، وكذلك أيضا االحتاد 
التونسي للشـــغل الذي كان دوره الفتا بعد ذلك 

في تأجيج تلك االحتجاجات.
  وفي غضون ذلك تشير معطيات غير مؤكدة 
إلى أن أبرز مستشـــاري بن علـــي املتحالفني مع 
زوجتـــه، تعمدوا ترك الوضـــع ينفلت على أمل 
جعله يقتنع بالترشح لوالية رئاسية جديدة أو 
تزكية ترشيح ليلى، وبعد ذلك يتم استعادة األمن 
مبعنى قمع هذه االحتجاجات الشعبية، غير أن 
دخول اجلنرال علي الســـرياطي على اخلط قلب 

املوازين لصاحله مؤقتا.
  وكادت خطة اجلنرال الســـرياطي تنجح لو 
ال مســـارعة وزير الدفاع رضا قريرة إلى اتخاذ 
قرار باعتقاله، في الوقت الذي اتسعت فيه دائرة 
االحتجاجات الشعبية مع سقوط املزيد من الشهداء، 
لتخرج متاما عن السيطرة، لتفشل بذلك «املؤامرة 
االنقالبية» في اللحظة احلاســـمة، وتتحول إلى 

«ثورة شعبية» غير مؤطرة ومن دون قيادة. 

 ليلى الطرابلسي 

 لوبوك ـ يو.بي.آي: أدانت هيئة محلفني فيدرالية عليا ســــعوديا 
متهما بالتخطيط لتنفيذ سلسلة من التفجيرات في الواليات املتحدة. 
وأفاد موقع «لوبوك أونالين» األميركي بأن هيئة احمللفني أدانت الشاب 
السعودي خالد علي الدوسري (٢٠ عاما) املعتقل في الواليات املتحدة 
بتهمة التخطيط الســــتخدام سالح دمار شــــامل ضد أهداف أميركية 
وهو يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن املؤبد. وكان الدوسري دفع 
ببراءته مؤخرا أمام القاضي في محكمة في لوبوك بتكســــاس وقال 

محاميه روب هوبســــون ان موكله بريء حتى إثبات العكس وانتقد 
تغطية وسائل اإلعالم لعملية االعتقال التي قال إنها تركز على جانب 
واحد من األحداث ما يصعب خضوع الدوســــري حملاكمة عادلة في 
لوبوك. وكانت وزارة العدل األميركية أعلنت عن إلقاء القبض على 
الدوســــري الذي يدرس في جامعة «ساوث بالينز» قرب لوبوك في 
تكســــاس بتهمة محاولة استخدام سالح دمار شامل ملهاجمة أهداف 

أميركية بينها منزل الرئيس السابق جورج بوش في داالس. 

 إدانة سعودي متهم بالتخطيط لتنفيذ تفجيرات في أميركا 

 الداالي الما يقرأ بيانه الذي أعلن فيه عزمه االستقالة من منصبه  

 أكد أنه سيطلب من البرلمان إجراء تعديل يتيح له التنحي

 الحكومتان السورية واإليرانية تتفقان على المزيد من تعزيز العالقات

 الداالي الما يعتزم التقاعد «سياسيًا» ال روحيا
  وبكين تتهمه بالخداع لتضليل الغرب

 «البحرية اإليرانية» تتسلم ثالث زورق مصنع من األلمنيوم 
وطهران تجدد استعدادها للمفاوضات مع «٥+١»

 عواصم ـ وكاالت: تســـلمت 
القـــوة البحرية حلرس الثورة 
اإلســـالمية ثالث زورق سريع 
مصنـــع مـــن األملنيـــوم قامت 
بتصنيعه مؤسسة الصناعات 

البحرية في وزارة الدفاع.
  وأفادت وكالة مهر لألنباء ان 
الزورق السريع  عملية تسليم 
الثالث الى القوة البحرية حلرس 
الثورة جرت خالل مراسم خاصة 
البحرية  القـــوة  حضرها قائد 
حلرس الثورة العميد حســـني 
فدوي ومسؤولني من مؤسسة 
الصناعـــات البحريـــة التابعة 
لوزارة الدفاع وإســـناد القوات 

املسلحة.
  وهـــذا الـــزورق األملنيومي 
السريع املصنع محليا يبلغ طوله 
٣٣ متـــرا وعرضه ٨ أمتار فيما 
يعتبر من أكثر الزوارق البحرية 
كفاءة في مجال نقل األفراد وتقدمي 
خدمات اإلسناد ملنصات ومنشآت 
ومشاريع النفط والغاز البعيدة 

عن الساحل.
  من جهة أخرى، أعلن مندوب 
إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية علي اصغر سلطانية أن 

العالقات والتعاون بني طهران 
ودمشق في مختلف املجاالت مبا 
البلدين  يخدم مصلحة شعبي 
وشعوب املنطقة.  وذكرت وكالة 
االنباء االيرانية أن رحيمي قال 
اللجنة املشـــتركة  في اجتماع 
العليا للتعاون بني اجلمهورية 
االسالمية االيرانية وسورية امس 
األول انه على ايران وسورية بذل 
اجلهد لتمهيد الطريق في اقصر 
فترة زمنية ممكنة اليجاد قفزة 
كبرى في العالقات االقتصادية 

والتعاون املشترك بينهما.
   مـــن جانبه صـــرح رئيس 
الوزراء السوري في االجتماع 
بان العالقات بني البلدين شهدت 
في االعـــوام االخيـــرة تطورا 
متناميا في املجاالت السياسية 
والثقافيـــة والتجارية، مؤكدا 
ضـــرورة االرتقاء مبســـتوى 
العالقات بني البلدين على اساس 
االخوة وتوفير مصالح الشعبني 
واملنطقة.  واضاف محمد ناجي 
عطري، انه على مسؤولى البلدين 
بذل اجلهـــد لرفع العالقات الى 
اعلى مستوى ممكن وتعزيزها 

في جميع املجاالت. 

 سورية تجدد رفضها دخول المفتشين
  إلى موقع «دير الزور»

  
  ڤيينا ـ كونا: رفضت سورية االستجابة ملطالب الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية الداعية إلى السماح للمفتشني الدوليني بدخول موقع 
«دير الزور» الذي دمرته إســـرائيل عام ٢٠٠٧ بذريعة كونه منشأة 

نووية بنيت سرا بالتعاون مع كوريا الشمالية.
  وأكد ســـفير سورية لدى الوكالة بسام الصباغ في كلمة له أمام 
مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس رفض حكومته 
املوافقة على مطالب الوكالة بتوقيع بروتوكول التفتيش اإلضافي، 

معتبرا ان هذا اإلجراء ينتهك سيادة بالده.
  وطالب بالضغط على إسرائيل لكشف املواد التي استخدمتها في 
قصف دير الزور باعتبار هذه املواد وحسب قوله هي مصدر جزيئات 

اليورانيوم التي عثر عليها املفتشون في املوقع.
  وكان الســـفير األميركي لدى الوكالة الذرية غلني ديفز حذر من 
عواقب عدم تعاون سورية مع الوكالة لكشف طبيعة موقع دير الزور 

والتحفظ على توقيع بروتوكول التفتيش اإلضافي.
   وأضاف السفير االميركي على هامش اجتماع محافظي الوكالة 
املعقود في ڤيينا «ان الواليات املتحدة لن تسمح بأن تضمحل هذه 

املسألة ولن نترك سورية ببساطة تؤجل بحثها».
    

مسؤولياتي». واضاف «ما اقوم به 
لم يأت نتيجة احباط بل هو لصالح 

التيبتيني على املدى البعيد».
  ويبلغ الداالي الما حاليا اخلامسة 
والسبعني من العمر وكان في الـ 
١٥ عندما عني «رئيسا للدولة» عام 
١٩٥٠ بعد وصول القوات الشيوعية 

الصينية الى التيبت.
  وهرب الى الصــــني عام ١٩٥٩ 
ليقيم في دارامســــاال بعد فشــــل 
االنتفاضة الشــــعبية في التيبت 

ضد احلكم الشيوعي الصيني.
  واضاف «منذ الستينيات وانا 
اكرر القول بان التيبتيني بحاجة 

الــــى قائد يتم انتخابه بحرية من 
قبل شعب التيبت القوم بتسليمه 
السلطة». وقال «اليوم بات الوقت 

مناسبا متاما ألطبق ذلك».
  وكان التيبتيــــون فــــي املنفى 
انتخبوا للمرة االولى قائدا سياسيا 

لهم عام ٢٠٠١.
  واعلن متحدث باســــم الداالي 
الما في نوفمبر املاضي عن رغبته 
في التخلــــي عن منصبه كرئيس 
حلكومة التيبت في املنفى للتخفيف 
قليال من االعباء امللقاة على كاهله. 
ويجسد الداالي الما الذي يحظى 
بشعبية واسعة لدى ابناء التيبت 

وباحترام كبير في الغرب، كفاح 
التيبتيــــني ضد احلكــــم الصيني 
للتيبت وكفاح اهل التيبت دفاعا 

عن الديانة البوذية.
القاه  الــــذي    وخــــالل خطابه 
فــــي ذكرى االنتفاضة الشــــعبية 
في التيبت فــــي ١٩٥٩ اكد الداالي 
الما انه لن ينســــحب من الكفاح 
السياسي ويبقى «ملتزما بالدفاع 
عن قضية التيبت العادلة». ورغم 
تقدمه بالســــن وتعرضه ملشاكل 
صحية يواصل الداالي الما السفر 
في انحاء العالم دفاعا عن قضية 

اهل التيبت.

  وقال امس انــــه تلقى نداءات 
«متكررة وصادقة» من التيبت ومن 
مناطق اخــــرى من العالم مطالبة 
السياسي  اياه باالحتفاظ بالدور 

الذي يقوم به.
  وتنظــــر بكني بحــــذر الى هذا 
الراهب البــــوذي الذي تعتبر انه 
التيبــــت عن الصني،  يريد فصل 
بينما يدعو الداالي الما الى «حكم 
ذاتي ثقافي» للتيبت. لكن األوساط 
التيبتية في حال وفاة الداالي الما 
تشقق احلركة القائمة في التيبت 
التي يدعو بعضها الى االستقالل 

وبعضها االخر للحكم الذاتي. 

  عواصمـ  ا.ف.پ: أعلن الداالي 
الما الزعيم الروحي للتيبتيني امس 
عن رغبته في التقاعد سياســــيا، 
الوقت حان الفســــاح  ان  معتبرا 
املجال امام قائد جديد يتسلم مكانه 

و«يتم انتخابه بحرية».
  وقــــد تلقفت الصــــني االعالن 
باعتباره خدعة، كما قالت الناطقة 
باسم اخلارجية الصينية جيانغ 
يو مؤكدة أن عزمــــه التخلي عن 
دوره السياسي يهدف الى «تضليل 
املجموعة الدولية». وقالت جيانغ 
خالل تصريح صحافي ان «الداالي 
الما غالبا ما حتدث في السنوات 
املاضية عــــن تخليه عــــن دوره 
السياسي، اعتقد انها خدع تهدف 

الى تضليل املجموعة الدولية».
  وكان الداالي المــــا البالغ من 
العمر ٧٥ عاما اعلن في دارامساال 
(الهند) نيته االنسحاب من دوره 
السياسي معتبرا انه آن االوان لترك 
املكان لزعيم جديد «ينتخب  هذا 

بحرية».
  وقد تطرق الداالي الما احلائز 
جائزة نوبل للســــالم عدة مرات 
في السابق الى احتمال تخليه عن 
مهامه كرئيس للحكومة التيبتية في 
املنفى، الدور الرسمي اساسا، لكن 
بدون التخلي عن دوره الروحي. 
الناطقة باسم احلكومة  وبحسب 
الصينية فان «احلكومة في املنفى 
هي منظمة سياسية غير مشروعة 
ويجب اال تعترف بها اي دولة في 

العالم».
  واكد الداالي الما انه سيطلب 
من برملان التيبت في املنفى خالل 
جلسته االسبوع املقبل اجراء تعديل 
يتيح له التخلي عن مهامه. وقال 
«ان رغبتــــي في نقل الســــلطة ال 
تتعلق بتاتا برغبة في التخلي عن 

إيران على استعداد الستئناف 
املفاوضات مع مجموعة «٥+١» 
فـــي أي وقت.  وذكـــرت وكالة 
مهر االيرانية شبه الرسمية ان 
سلطانية القى كلمة في اجتماع 
مجلس حـــكام الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية أشـــار فيها إلى 
ان املهمة الرئيسية للوكالة في 
التفتيـــش االعتيادية  عمليات 
تكمن في التأكد من عدم وجود 

النشاطات واملواد  انحراف في 
النووية، وان تقدم تقريرا بذلك 

الى مجلس احلكام.
   وجدد ســـلطانية استعداد 
طهران الســـتئناف املفاوضات 
مع مجموعة «٥+١» اســـتنادا 
الى مفاوضـــات اجلولة الثالثة 
في جنيڤ، كما أعلن عنها أمني 
املجلس االعلـــى لالمن القومي 
االيراني سعيد جليلي، موضحا 

ان االعتـــراف بحق الشـــعوب 
وجتنب وضع العراقيل يعتبر 
امرا ضروريا الجناح املفاوضات 
والتوصل الى نتائج منشودة.

  في ســـياق آخر، أكد النائب 
اجلمهوريـــة  لرئيـــس  االول 
االســـالمية االيرانيـــة محمـــد 
الوزراء  رضا رحيمي ورئيس 
السوري محمد ناجي عطري، على 
املزيد من تعزيز ورفع مستوي 

 اتهام وزير الداخلية التونسي األسبق بـ «القتل العمد» 

 أوباما يعين شابيرو سفيرًا للواليات المتحدة لدى تل ابيب 

  إسرائيل تفتتح أول مستشفى «حربي» تحت األرض 
 تونسـ  د.ب.أ: كشف مصدر رسمي مساء أمس 
األول عن أنه مت ســـجن رفيق بلحاج قاسم، الذي 
شغل منصب وزير الداخلية خالل السنوات الست 
األخيرة في حكم الرئيس التونسي املخلوع زين 
العابدين بن علي، بتهمة «القتل العمد» وهي تهمة 

تصل عقوبتها إلى اإلعدام في القانون التونسي.
  ونقلت وكالة األنباء التونسية عن مصدر بوزارة 
العدل، التي تشرف على سجون البالد، قوله: «مت منذ 
يوم ٣ مارس اجلاري إصدار بطاقة إيداع بالسجن 
في حق وزير الداخلية األسبق رفيق بلحاج قاسم 

الذي وجهت له تهمة القتل العمد».
  وأوضح املصدر أن «عميد قضاة التحقيق الذي 
أصـــدر بطاقة اإليداع بالســـجن وجه هذه التهمة 
لرفيق بلحاج قاســـم على خلفيـــة األحداث التي 

عاشتها تونس خالل شهر يناير املنقضي وسقط 
خاللها العديد من الضحايا وكان (قاســـم) وزيرا 
للداخلية آنذاك». وكان وزير الداخلية التونســـي 
احلالي فرحات الراجحي أعلن في أول فبراير املاضي 

عن اعتقال قاسم.
  وكان بن علي عني منذ عام ٢٠٠٤ رفيق بلحاج 
قاســـم (٦٢ عاما) وزيرا للداخلية وعزله من هذا 
املنصب يوم ١٢ يناير بعد تنديد واستنكار منظمات 
حقوقية تونسية ودولية بتجنيد وزارة الداخلية 
التونسية لـ «قناصة» قتلوا عشرات من احملتجني 
بعدة مدن تونســـية خرجوا في مظاهرات تطالب 
بإسقاط نظام بن علي، واستبدل بن علي الوزير 
املعزول بأحمد فريعة الذي بقي في منصبه أسبوعني 

فقط. 

 عواصمـ  وكاالت: افتتح في مستشفى «إيخيلوف» 
في تل أبيب أول مستشفى حتت األرض حلاالت 

احلرب وتعرض إسرائيل لهجمات صاروخية.
  وذكرت صحيفة «هآرتس» أمس انه مت افتتاح 
املستشفى أمس وهو عبارة عن أربع طبقات حتت 
األرض تستخدم كموقف للسيارات وفي حاالت 
احلرب يتم حتويله خالل ٤٨ ساعة إلى مستشفى 

يحتوي على ما بني ٧٠٠ و١٠٠٠ سرير.
  ومت جتهيز مستشــــفى الطوارئ بأجهزة ماء 
وأكسجني وكهرباء وتهوئة ووقود لتشغيل مولدات 
كهرباء وجميعها منفصلة عن أجهزة مستشفى 
«إيخيلوف» وتسمح بالعمل بصورة مستقلة ملدة 
أقصاها أسبوع يكون املستشفى خالله معزوال 
عن محيطه اخلارجي ومحميا من هجمات بأسلحة 

غير تقليدية مثل الكيميائية والبيولوجية.
  وبلغت تكلفة مستشفى الطوارئ ١٣٠ مليون 

شــــيكل (حوالي ٣٦٫١ مليون دوالر) وهو ضمن 
مبنى جديد مكون من ١٣ طبقة فوق األرض وأربع 

حتت األرض.
  من جهة اخرى أعلن الرئيس األميركي باراك 
أوباما أمس األول تعيني مسؤول الشرق األوسط 
في مجلس األمن القومي في البيت األبيض دان 
شابيرو سفيرا للواليات املتحدة لدى إسرائيل.

  وعمل شابيرو مستشارا للرئيس أوباما منذ 
عام ٢٠٠٧ ورافقه خالل زيارته الى إسرائيل في 
عــــام ٢٠٠٨ قبل تعيينه فــــي البيت األبيض عام 

.٢٠٠٩
  وعمل شابيرو على قضايا الشرق األوسط في 
مجلس األمن القومي بني عامي ١٩٩٩ و٢٠٠١ في عهد 
الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون. ويتطلب 
قرار تعيينه سفيرا للواليات املتحدة في إسرائيل 

تصويت مجلس الشيوخ األميركي عليه. 

 تفاصيل مثيرة عن محاولة انقالب
  ليلى الطرابلسي على زوجها 

 بوتين يقترح على بايدن إلغاء
  تأشيرات الدخول بين روسيا وأميركا

 هاكر يخترق موقع مجلس خبراء القيادة
  ويضع رسالة عزاء بوفاة رفسنجاني

 طهران ـ أ.ش.أ: تعرض موقع أمانة مجلس 
خبراء القيادة اإليراني الختراق الكتروني من 
قبل هاكر (قرصان) حيث نشر خبرا زائفا بوفاة 
الرئيس السابق لهذا املجلس آية اهللا أكبر هاشمي 
رفسنجاني. وأفادت وكالة أنباء «فارس» اإليرانية 
ــمية أن موقع مجلس خبراء القيادة  شبه الرس
ــة تعزية من  ــي صفحته األولى برقي ظهرت ف
ــورة آية اهللا  ــذا املجلس إلى قائد الث أعضاء ه
اخلامنئي مبناسبة رحيل آية اهللا هاشمي أكبر 

رفسنجاني. ونفى محسن هاشمي رفسنجاني 
ــنجاني لوكالة «فارس» نبأ  جنل هاشمي رفس
ــدا أنه في صحة جيدة للغاية.  وفاة والده، مؤك
وفند مكتب رفسنجاني أيضا هذا النبأ حيث أكد 
املدير العام للعالقات العامة في مجمع تشخيص 

مصلحة النظام كذب هذا اخلبر.
ــي أحد أعضاء مجلس    وشدد آية اهللا قرش
خبراء القيادة على أن آية اهللا هاشمي رفسنجاني 

في أمت الصحة والعافية. 

(أ.ف.پ)   فالدميير بوتني خالل لقائه نائب الرئيس األميركي جوزيف بايدن في موسكو 

 موسكو ـ يو.بي.آي: عرض 
رئيس الوزراء الروسي فالدميير 
بوتني خالل لقائه نائب الرئيس 
األميركي الزائر جوزيف بايدن 
امس القيام بخطوة تاريخية من 
خالل إلغاء تأشيرات الدخول 

بني البلدين.
  وذكـــرت وكالـــة األنبـــاء 
ان  الروســـية «نوفوســـتي» 
بوتني قال ان روســـيا جتري 
مباحثات إللغاء نظام تأشيرات 
الدخول مـــع الدول األوروبية 
التي كانت قـــد ألغت جميعها 
تقريبا تأشـــيرات الدخول مع 

الواليات املتحدة.
  وقـــال رئيـــس احلكومة 
إلغـــاء نظـــام  ان  الروســـية 
«تأشيرات الدخول» بني موسكو 
وواشـــنطن قبيل حدوث ذلك 
مع االحتاد األوروبي قد يصبح 
خطوة تاريخيـــة في تطوير 
العالقات الروسية _ األميركية.
ورد بايـــدن على هذا االقتراح 

قائال انه «فكرة جيدة».
  واعتبر بوتني ان من شأن 
خطوة إلغاء تأشيرات الدخول 

أن تســـمح بكســـر «القوالب 
والكليشـــيهات الباليـــة» في 
البلدين أي طي  العالقات بني 
صفحة املاضـــي وفتح أخرى 

و«البدء من جديد».
  يشار إلى ان زيارة بايدن إلى 

روسيا تندرج في إطار جولة 
بدأها في فنلندا قبل االنتقال 
إلى موسكو حيث التقى أمس 
األول الرئيس الروسي دميتري 
مدڤيديڤ وتقله إلى مولدافيا 

أيضا.  


