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  أنقرة ـ أ.ش.أ: أعلنت إحدى 
عضوات حزب العدالة والتنمية 
احلاكم احملجبات في تركيا أنها 
سترشح نفسها في االنتخابات 
البرملانيــــة املقبلة في ١٢ يونيو، 
مؤكــــدة أن دخول نائبة محجبة 
إلى البرملان في دولة دميوقراطية 

ال ميثل أي مشكلة.
   واســــتقالت هوليا كامجي، 
التي كانت تشغل منصب رئيس 
العدالة والتنمية في  فرع حزب 
محافظة بالكسير غرب تركيا على 
مدى األعوام الثمانية املاضية، من 
منصبها منذ ٤ أشــــهر استعدادا 
خلوض االنتخابات مترشحة عن 

احلزب.  وقالت كامجي في حديث لصحيفة «حريت» 
التركية أمس «إنه يجب فتح طريق املرأة احملجبة 
ملمارسة عملها السياسي حتت مظلة البرملان الن هناك 
حرية ودميوقراطية ببلدنا بعد وصول حكومة العدالة 
والتنمية للسلطة عام ٢٠٠٢.  ولفتت إلى أن غالبية 
املجتمع التركي تقبل بدخول احملجبات الى البرملان، 
كما قدم عدد من جمعيات املرأة الدعم املطلق لترشيحها 
في االنتخابات املقبلة قائلة إن العالم يتغير وان تركيا 
تتغير ولقد قطعت تركيا شوطا مهما في التغييرات 

الدميوقراطية وال يوجد أي عائق 
في الالئحة الداخلية حلزب العدالة 
أمام ترشح احملجبات  والتنمية 
لالنتخابات.  في الوقت نفسه أكد 
خبراء قانونيون بحزب العدالة 
والتنمية أن احلجاب ال ميكن أن 
يكون عائقا أمام دخول البرملان 
وأنه سيتم التوصل الجتياز جميع 
املصاعب من خــــالل االتفاق بني 
التركي  مختلف فئــــات املجتمع 
الفتني الى أن شــــعار احلزب هو 
«مكافحة الفساد والفقر واجلوع».  
وقالت الصحيفة من جانبها إن 
ترشيح سيدة محجبة لعضوية 
البرملان سيثير بال شك العديد من 
النقاشــــات في املستقبل حال فوز كامجي ودخولها 
البرملان ألن الالئحة الداخلية للبرملان ترفض دخول 
نائبة محجبة بســــبب تعارض ذلك مع الدســــتور.  
وتوقعت الصحيفة أن تشهد تركيا األزمة نفسها التي 
وقعت في عهد احلكومة االئتالفية برئاســــة رئيس 
الوزراء الراحل جنم الدين أربكان بعد فوز مرشحة 
حزب الرفاه احملجبة مروة كواكجي ودخولها باحلجاب 
إلى قاعــــة البرملان مما أثار نقاشــــات حادة انتهت 

بإخراجها من القاعة ومنعها من دخول البرملان.

 باريس ـ أ.ش.أ: طالب الرئيس السنغالي عبداهللا واد باتخاذ 
إجراءات مماثلة ضد الدول التي تهني السنغاليني سواء برفضها 
منحهم تأشيرات دخول أراضيها من دون سبب واضح أو التباطؤ 
في منحهم أو عدم حسن معاملة السنغاليني في سفاراتها. وكشفت 
مجلة «لكســـبريس» الفرنســـية عن أن طلب الرئيس عبد واد 
يستهدف على ما يبدو فرنسا التي أصبحت تدقق كثيرا قبل أن 
متنح السنغاليني تأشيرة دخول أراضيها خوفا من الهجرة غير 

الشرعية. يشار إلى أن السنغال تسمح للفرنسيني وبعض الدول 
األوروبية األخرى بدخول أراضيها من دون تأشـــيرة تشجيعا 
للسياحة واالستثمار. وذكرت مصادر الرئاسية السنغالية أن الرئيس 
عبداهللا واد طالب بعدم التسامح مع من يهينون السنغاليني حتى 
لو كان ذلك على حساب املصالح االقتصادية للبالد على أساس 
أن األوروبيني هم أكثر اســـتفادة من دخول مواطنيهم لألراضي 

السنغالية من دخول السنغاليني لألراضي األوروبية.  

 رئيس السنغال يطالب بالمعاملة بالمثل في مواجهة من يهينون السنغاليين

 األمن اليمني يغير على المعتصمين ويوقع عشرات القتلى والجرحى
 صنعــــاء ـ أ.ف.پ ـ يو.بي.آي: 
قتلت قوات االمــــن اليمنية أمس 
متظاهرين احدهما عند اقتحامها 
بعنف جتمعا ملعتصمني يطالبون 
برحيل الرئيس اليمني علي عبداهللا 
صالح في ميدان التغيير بصنعاء 
والثاني تلميذ كان يشارك في جتمع 

في املكال جنوب شرق اليمن.
  واثــــارت محاولــــة تفريــــق 
املعتصمــــني في صنعــــاء غضب 
الذين  املدارس واجلامعات  طالب 
تظاهــــروا تعبيرا عن احتجاجهم 

في عدن جنوب اليمن.
  وقال منظمو التجمع في العاصمة 
اليمنيــــة ان الشــــرطة واحلرس 
اجلمهوري شن هجوما فجر أمس 
على متظاهرين يعتصمون منذ ٢١ 
فبراير في ساحة جامعة صنعاء 
واطلقا رصاصــــا حقيقيا وقنابل 

مسيلة للدموع.
  وقتــــل متظاهــــر وجرح نحو 
٣٠٠ آخرين بينهم ثالثون اصيبوا 
بالرصاص بينما اصيب اآلخرون 
بتسمم بالغاز، كما ذكرت اللجنة 
الطبية التي شكلها احملتجون متهمة 
قوات االمن باســــتخدام «غازات 
سامة». ومنتصف نهار امس اغلقت 
قوات االمن كل الطرق املؤدية الى 
ساحة اجلامعة التي اصبحت مركز 
االحتجاج على الرئيس صالح بينما 

استمر اطالق النار لفترة.
  وذكرت مصادر متطابقة لوكالة 
فرانس برس ان التوتر ساد بشكل 
كبير بعد ان قام معتصمون، بنصب 
خيام جديدة خارج ساحة جامعة 
صنعاء وخارج احلواجز االسمنتية 
التي وضعتها السلطات حول مكان 
االعتصام املطالب بإسقاط النظام 

ورحيل الرئيس اليمني.

من شــــهر مــــن االحتجاجات ضد 
النظام.

  مــــن جهة اخــــرى قالت وكالة 
األنباء اليمنية الرســــمية (سبأ) 
ان صالــــح ترأس صبــــاح أمس 
اجتماعا للقيادات األمنية العليا في 
البالد لتدارس الوضع بعد اندالع 
التظاهرات في عموم البالد مطالبة 

بتنحيه واسرته عن احلكم.
  وفي السياق ذاته، نفى مصدر 
أمني ميني مسؤول صحة األنباء 
التي ذكرت أن قوات األمن ومكافحة 
الشغب اســــتخدمت غازات سامة 

لتفريق املتظاهرين.
  وقــــال املصدر ـ فــــي تصريح 
أمس ـ إن هذه افتراءات ال أساس 
لهــــا من الصحــــة، وأن ما يطلقه 
بعض األطباء من املنتمني للتجمع 
اليمنــــي لإلصالح وبعض أحزاب 
اللقاء املشــــترك (املعارضة) من 
تصريحات في هذا اجلانب إمنا هي 
بيانات سياسية حزبية، وليست 
لها صلــــة باجلانب الطبي، حيث 
سبق تفنيد ذلك في تقرير اللجنة 
الطبية التي شكلتها وزارة الصحة 
العامة والسكان للتحقيق في هذا 

الشأن.
  وأضــــاف: أن وزارة الداخلية 
سوف تقوم برفع دعاوى قضائية 
على كل من يحاولون تضليل الرأي 
العــــام باملعلومــــات الكاذبة عما 
يسمونه الغازات السامة وسمعة 

األجهزة األمنية والوطن عامة.
  وأوضح أن قوات األمن ومكافحة 
الشغب تدخلت أمس لفك االشتباك 
بني أهالي األحياء واملناطق احمليطة 
بجامعة صنعاء وبني املتظاهرين 
الذين كانوا يرغبون في نصب خيام 

جديدة وسط هذه األحياء.

  ونصب املعتصمــــون اخليام 
اجلديــــدة في شــــوارع تؤدي الى 
الساحة ومنها شارع احلرية وشارع 
الزراعة وشارع الوحدة والرباط.

  وهاجمت قوات األمن في وقت 
مبكر املعتصمني في هذه الشوارع 
خصوصا في شارع الوحدة اال ان 
املعتصمني صدوا الهجوم وفشلت 
الســــلطات في تفريقهم، كما ذكر 
الشــــهود ملراســــل وكالة فرانس 

برس.
  واكد اطباء من املعتصمني لوكالة 
فرانس برس انهم واجهوا صعوبة 

إنه شــــاهد ٦ جثث لقتلى نتيجة 
املواجهات بني املعتصمني وقوات 
األمن واحلــــرس اجلمهوري التي 

حاولت اقتحام الساحة.
  وأشار األشــــول إلى ان هناك 
نحو ٣٥ شخصا في العناية املركزة 
يتلقون العالج وان أكثر احلاالت 
حرجة للغاية باإلضافة إلى مئات 
اجلرحى الذين تتفاوت إصاباتهم 

بني متوسطة وخفيفة.
  وفي موقع آخر، فرقت الشرطة 
اليمنيــــة أمس مئــــات من طالب 
مدارس وجامعة عدن للتنديد مبا 

املعال مرددين شــــعارات «احلزب 
احلاكم باطل» «يا ســــفاح ارحل 
ارحل» و«ال دراســــة وال تدريس 
الرئيس»، بحســــب  حتى يرحل 

مراسل فرانس برس.
  وانضم الطالب الى املعتصمني 
في مخيم املعال في مسيرة سارت في 
الشارع الرئيسي رافعني الفتات «يا 
صنعاء يا صنعاء نشعر بأوجاعك» 
و«يا تعز نحــــن معك» و«اطلقوا 

سراح معتقلينا».
  وفي املــــكال اعلن مصدر طبي 
وشهود ان الشرطة اليمنية قتلت 

في التعامل مع اثار «غازات سامة» 
قالوا ان الســــلطات استخدمتها، 
مشيرين الى انها «تؤثر على اجلهاز 

العصبي وتؤدي الى غيبوبة».
  والحقــــا ارتفع عــــدد ضحايا 
التغيير بجامعة  اقتحام ســــاحة 
صنعــــاء التي طالــــت معتصمني 
يطالبون بتنحي الرئيس اليمني 
علي عبــــداهللا صالح إلى ٦ قتلى 

ومئات من اجلرحى.
  وقال الطبيب مطهر األشول من 
اللجنة الطبية امليدانية بســــاحة 
التغيير ليونايتد برس انترناشونال 

حدث في العاصمة صنعاء ورفض 
اليمني، مرددين  الرئيس  مبادرة 
شــــعارات تطالب بإسقاط النظام 
حسب شهود عيان ومراسل وكالة 

فرانس برس.
الشــــرطة  ان  الشــــهود    وقال 
اطلقت الرصاص احلي في الهواء 
لتفريق تظاهرة انطلقت من مدارس 
الثانوية في حي التواهي، موضحني 
انها اســــتخدمت «غازات ســــامة 

وخطرة».
  وجتمع املئات من طالب كلية 
الهندسة أمام بوابة الكلية في حي 

بالرصــــاص الســــبت تلميذا كان 
يشارك في تظاهرة مناهضة لنظام 
الرئيس صالح في املدينة الواقعة 

جنوب شرق اليمن.
  وقال شهود ان التلميذ البالغ 
من العمــــر ١٢ عاما قتل برصاص 
الشرطة حني كانت هذه االخيرة 
تفرق تظاهرة شــــارك فيها مئات 

التالميذ في الفوة باملكال.
  ونظمت التظاهرة في ســــياق 
احتجاجات طالبية تشهدها شوارع 
البالد اســــتجابة لنداء للعصيان 
املدني في املدارس امس بعد اكثر 

  متطوعون يمنيون يتهمون المعتصمين 
بتلقي منح مالية بين ٨٠ و١٠٠ دوالر 

  صنعاءـ  أ.ش.أ: كشف عدد من املتطوعني اليمنيني التابعني إلحدى 
اجلهات العاملة في املجال الطبي طلبوا عدم اإلفصاح عن أسمائهم ـ 
عن أمور خطيرة جتري داخل مخيمات االعتصام االحتجاجية على 

النظام في ساحة جامعة صنعاء.
   وقال املتطوعون في تصريحات لصحيفة حكومية إن ما يحدث 
أمام جامعة صنعاء خطير ومدروس فهناك من يتسلم مبالغ مالية 
من ٨٠ إلى ١٠٠ دوالر يوميا من بعض املنظمات حتت مسمى املبادرات 
الوطنية وهدفها زيادة أعداد املعتصمني، حيث بدأوا يزحفون إلى بعض 
احلارات املجاورة، ما أدى إلى حدوث اشـــتباكات ومشاجرات بينهم 
وأهالي احلارات، وأن بعض املتظاهرين هم من يحاولون التحرش 

بأفراد األمن من أجل سقوط ضحايا خللق قضية رأي عام.
   وأضافوا أن شـــباب اجلامعة غيـــر املنتمني حزبيا الذين حملوا 
شعار التغيير تناقصت أعدادهم إلى حد كبير فيما عدا شباب حزب 
التجمع اليمنـــي لإلصالح (أكبر أحزاب املعارضة) وجامعة اإلميان 

وبعض أحزاب املشترك (املعارضة) وبعض النقابات. 
   وتابع املتطوعون أن بعض املخيمات شوهدت فيها مجاميع غريبة 
ومشـــبوهة ورمبا يكونون من األشخاص املطلوبني أمنيا واملنتمني 

لتنظيم القاعدة والعائدين من أفغانستان أو احلوثيني.  

 صنعاء تنفي استخدام الغازات السامة.. والمعارضة متمسكة بإسقاط الرئيس

 هاشمي رفسنجاني  آية اهللا علي خامنئي 

 النائبة مروة كواكجي التي منعت من 
دخول البرملان بسبب حجابها سابقا 

 أطباء يقدمون االسعافات األولية ملتظاهرين معارضني للرئيس اليمني أصيبوا في اشتباكات أمس في صنعاء            (أ.پ) 

 «شهداء األقصى» تتبنى قتل خمسة مستوطنين في الضفة

 محكمة أميركية تسمح بجمع المعلومات 
  من «تويتر» و«فيس بوك» في التحقيقات حول «ويكيليكس»

 عقوبات على ٩ ضباط في قضية «فورت هود»
 سي.إن.إن:  أنزلت السلطات العسكرية االميركية عقوبات 
ــعة من ضباط اجليش االميركي أمس  مسلكية بحق تس
االول، وذلك بسبب ما قالت قيادة اجليش االميركي انها 
ــل في رصد  ــاء» أدت في نهاية املطاف الى «الفش «أخط
مشكلة» الرائد نضال حسن الذي قام عام ٢٠٠٩ بإطالق 
ــببا  النار على رفاقه اجلنود في قاعدة فورت هود، متس

في مقتل ١٣ منهم وجرح ٤٣.
  وجاء قرار وزير اجليش االميركي، جون ماكهوج، بعد 
تقدمي خالصة التحقيقات اخلاصة بالقضية اليه، في أعقاب 
ــراءات االمنية والطبية املتعلقة  عملية تقييم كبيرة لالج

مبسيرة حسن، الذي كان مستشارا نفسيا للجنود.
  وذكر بيان صادر عن ماكهوج: جرى اتخاذ اجراءات 
ــعة من الضباط بسبب أخطاء إدارية أو  ادارية بحق تس

ــيرته  ــن ومس ضعف في القيادة على صلة بقضية حس
املهنية. ولم يشر البيان الى أسماء الضباط الذين شملتهم 
العقوبات، واكتفى بالقول ان حجم العقوبة اختلف باختالف 

االخطاء املنسوبة الى كل منهم.
  وبحسب البيان، فإن التحقيقات التي أجراها اجليش: 
لم تتمكن من حتديد مسؤول واحد ومباشر عن احلادث، 
ــملتهم العقوبات ارتكبوا أخطاء  ولكن الضباط الذين ش
واضحة وفشلوا في االلتزام باملعايير العالية التي كانت 
متوقعة منهم. وكان حسن يعمل طبيبا نفسيا عسكريا 
في قاعدة «فورت هود» قبل أن يقوم بإطالق النار على 
ــار الى ان نضال مالك حسن  اجلنود داخل القاعدة. يش
يواجه ٣٢ تهمة بالشروع في القتل العمد مع سبق االصرار، 

الى جانب التهم الثالث عشرة بالقتل العمد. 

  عواصمـ  كونا: أغلقت قوات االحتالل االسرائيلي مدينة 
نابلس شمال الضفة الغربية في اعقاب العملية التي ادت 
الى مقتل خمسة مســــتوطنني يهود في مستوطنة ايتمار 

املقامة على اراضي نابلس.
  وقال شــــهود عيان لـ «كونا» ان القوات االســــرائيلية 
انتشرت بشكل مكثف في محيط املدينة ونصبت حواجز 
عســــكرية في محيطها ومنعت الفلسطينيني من التوجه 

الى نابلس.
  واضاف الشهود ان اجليش اعاد وضع حواجز عسكرية 
كان فككها في اطار ما تسميه اسرائيل بحسن النوايا جتاه 
الفلسطينيني في محيط نابلس من بينها حاجز «بيت ايبا» 

و«بيت فوريك» و«الباذان».
  واكد الشهود ان القوات االسرائيلية منعت املرضى من 

الوصول الى نابلس واعادتهم الى منازلهم.
  وقالوا ان اجليــــش اعلن حالة االســــتنفار في محيط 
املدينة وانه احتجز سائقي مركبات عمومية منذ السادسة 

صباحا على احلواجز.
  وقد أعلنت كتائب شهداء االقصى التابعة حلركة «فتح» 
أمس املسؤولية عن مقتل املستوطنني اخلمسة في مستوطنة 

ايتمار في الضفة الغربية.

  وقالت الكتائب في بيان «متكن مجاهد من كتائب شهداء 
األقصى مــــن مهاجمة منزل للمســــتوطنني وقتل من كان 
بداخل املنزل، وذلك عند الساعة الواحدة والربع من فجر 

أمس».
  من جهته، أكد وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك أن 
اجليش وأجهزة األمن ســــيعملون بكافة الوسائل للقبض 
على املســــؤولني عن مقتل عائلة إســــرائيلية من ٥ أفراد 
طعنا بالســــكاكني في مستوطنة «ايتمار» فيما أعلن وزير 
اخلارجية أفيغدور ليبرمان عن تقدمي شكوى أمام مجلس 

األمن ضد السلطة الفلسطينية.
  وأجرى باراك خالل الليلة املاضية محادثات مع رئيس 
الوزراء بنيامني نتنياهو ورئيس أركان اجليش اإلسرائيلي 

بيني غانتس ورئيس الشاباك يوفال ديسكني.
  وقال باراك إن «هذا حدث خطير للغاية واجليش اإلسرائيلي 
وجهاز األمن سيعملون بسرعة وبكافة الوسائل من أجل 

القبض على املسؤولني عن عملية القتل البشعة».
  وكانت اإلذاعة اإلسرائيلية قد قالت إن خمسة أشخاص 

من عائلة واحدة قتلوا. 
  في غضون ذلك، قمعت القوات االسرائيلية أمس املسيرات 
السلمية املناوئة للجدار الفاصل في عدد من مناطق الضفة 

الغربية.
  وفرقت القوات االســــرائيلية بالقوة مسيرة سلمية في 
قرية بلعني غرب رام اهللا ضد اجلدار الفاصل واالستيطان 
ما ادى الى اصابة العشرات بحاالت اختناق بالغاز. وشارك 
في املســــيرة متضامنون اجانب واسرائيليون الى جانب 
اهالي القرية واجتهت نحو االراضي املصادرة لبناء اجلدار 
الفاصل حيث قام اجليش االســــرائيلي بإطالق الرصاص 
املطاطــــي وقنابل الغاز والصوت مــــا ادى الى اصابة عدد 

من املشاركني.
  وفي قرية نعلني غرب رام اهللا قمعت القوات االسرائيلية 
املسيرة الســــلمية بالقوة التي طالبت بإزالة جدار الضم 
والتوســــع العنصري ووقوف املجتمع الدولي الى جانب 

الفلسطينيني.
  ورفع املتظاهرون العلم الدمناركــــي تقديرا للحكومة 
الدمناركيــــة علــــى قيامها برفــــع التمثيل الديبلوماســــي 

الفلسطيني.
  ومنع جيش االحتالل االسرائيلي مسيرة قرية املعصرة 
في بيت حلم مــــن الوصول الى االراضي املصادرة وقاموا 
باالعتداء على املشــــاركني بالضرب مستخدمني الهراوات 

والقنابل الصوتية وقنابل الغاز املسيل للدموع. 

 واشــــنطن ـ يو.بي.آي: وصف 
املتحدث باســــم وزارة اخلارجية 
األميركية فيليب كراولي املعاملة 
التي يلقاها اجلندي املتهم بتسريب 
إلى موقع «ويكيليكس»  الوثائق 
برادلي مانينـــــغ في الســــجــــن 

بـ «الغبية».
  وقالت مراســــلة هيئة اإلذاعة 
البريطانية «بي بي سي» فيليبا 
توماس التي كانت موجودة فيما 
كان كراولي يكلم مجموعة من ٢٠ 
شخصا في معهد ماساتشوستس 
التقني على مدونتها االلكترونية 
إنه رد على سؤال طرح عليه حول 

تعرض مانينغ للتعذيب.
  وقال كراولي إن املعاملة التي 
يتعرض لها اجلندي «ســــخيفة 
وتــــؤدي إلــــى نتائــــج عكســــية 

وغبية».
  ولم ميانع كراولي من تسجيل 
تعليقاته عندما طلب منه ذلك. لكنه 
قال على الرغم من ذلك، إن برادلي 

«في املكان الصحيح». 

  اتهامات جديدة 

  من جهته علق الرئيس باراك 
أوباما على تصريحات كراولي وقال 
إنه سأل املسؤولني في وزارة الدفاع 
(الپنتاغون) ما إذا كانت اإلجراءات 

معلومات سرية وتنزيلها بطريقة 
غير قانونية ونقلها لالســــتخدام 

العلني كي يستخدمها العدو.
  ويحتجز مانينــــغ في قاعدة 
«كوانتيغــــو بريغ» في فيرجينيا 
وقال كراولي إنه يوافق على مكان 
احتجاز مانينغ بسبب احلاجة إلى 

السرية.
  وكانــــت املعاملة التي يتلقاها 
مانينغ في السجن قد اثارت الكثير 
من اجلدل في الواليات املتحدة بعد 

املتخذة بحق مانينغ مالئمة و«تلبي 
معاييرنا األساسية» وقد أكدوا له 

أنها كذلك.
  وأصدر كراولي بيانا قال فيه إن 
تصريحاته تعكس رأيه الشخصي 

وليس سياسة احلكومة.
  وكان اجليــــش األميركي قرر 
توجيه ٢٢ تهمــــة جديدة ملانينغ 
األربعاء املاضي من بينها استخدام 
برنامــــج غيــــر مســــموح به في 
كومبيوترات حكومية الستخراج 

أن قالت منظمــــات مؤيدة له إنه 
يتعرض لسوء املعاملة.

  معلومات سرية من «تويتر»

  من جهته، أصدر قاضي حتقيق 
أميركي أمس األول حكما بإمكانية 
جمع احلكومة معلومات ســــرية 
من املوقع االجتماعــــي «تويتر» 
الستخدامها في التحقيقات املتعلقة 

مبوقع «ويكيليكس».
  وقضت القاضية تيريزا كارول 

بوشــــانان في مدينة االسكندرية 
بأن هذه املعلومات املتواجدة لدى 
«تويتر» ليست محمية مبوجب 
دســــتور الواليــــات املتحدة كون 
املشــــتركني في املوقع «قد جعلوا 
مشــــاركاتهم على تويتر متاحة 
للعامة» ورفضت طلب احلكومة 
إجراء جلسات استماع سرية حول 

املسألة.
القاضيــــة املوقــــع    وأمــــرت 
بالكشــــف عن الوثائــــق املتعلقة 
مبستخدميه فيما يخص التحقيقات 
بشــــأن «ويكيليكس». اذ يحاول 
املدعون رفع قضية ضد مؤسس 
«ويكيليكــــس» جوليان اســــاجن 
ويسعون للحصول على الرسائل 
التي بعثت عبر «تويتر» من قبل 
داعمي «ويكيليكس» ورمبا رسائل 
معلومات من مواقع «فيس بوك» 

و«سكايب» و«غوغل».
املدنية    لكن احتاد احلريــــات 
األميركــــي ومؤسســــة احلــــدود 
االلكترونية قاال إنهما ســــيقدمان 
اســــتئنافا حلكم أمس الذي سمح 
للحكومة ايضا مبنع مستخدمي 
«تويتر» والعامة من رؤية بعض 
الوثائــــق التــــي قدمهــــا املدعون 
للمحكمة لدعم سعيهم للحصول 

على املعلومات من تويتر. 

 قوات االحتالل اإلسرائيلي تغلق نابلس وتقمع مظاهرة سلمية ضد جدار الفصل

 كراولي يعتبر معاملة الپنتاغون المتهم بتسريب الوثائق «غبية»

  خامنئي يقلل من أهمية إقصاء رفسنجاني 

 تركيا: بوادر أزمة بعد إعالن محجبة الترشح 
لالنتخابات البرلمانية عن الحزب الحاكم

الذي اتصف باملنطق واحلصافة 
في انتخاب أعضاء هيئة الرئاسة 
اجلديدة محبطني بذلك توقعات 

األعداء».
  وأعرب عــــن تقديره ألعضاء 
مجلس خبــــراء القيادة وخاصة 
هاشمي رفسنجاني، مضيفا: «ان 
أولئك األعداء كانوا يتوقعون إيجاد 
خالف بني اخلبــــراء وان يتحول 
تنافس اخلدمة إلى منافسة سلبية 
للحصول علــــى املناصب، ولكن 
ببركة إخــــالص اخلبراء والعقل 
والتدبير في أدائهم وكالمهم، فان 
هذه القضية حتولــــت الى خير 

للجمهورية اإلسالمية».

  ونوه «بسلوك الشيخ هاشمي 
القضية»  رفسنجاني جتاه هذه 
وقال: «نظرا إلى حنكته وشعوره 
التي شاهدتها دائما  باملسؤولية 
لديه، فاننا كنــــا نتوقع مثل هذا 
التصرف من جانبــــه». واعتبر 
انتخــــاب آية اهللا مهــــدوي كني 
رئيسا ملجلس خبراء القيادة بانه 
انه  «انتخاب مناسب»، موضحا 
«شخصية مرموقة وبارزة وكان 
يتولى املسؤولية منذ بداية الثورة 
اإلسالمية وحتى اآلن على جميع 
األصعدة مبا فيها الشؤون الدينية 
والسياسية وقضايا البالد واحلوزة 

واجلامعة وباقي املجاالت». 

 طهرانـ  د.ب.أ: أعلن مستشار 
القائــــد العام للقوات املســــلحة 
لشــــؤون اجليش اإليراني اللواء 
محمد ســــليمي أمس ان إسرائيل 

ال تستطيع مهاجمة بالده.
اللواء ســــليمي في    وأوضح 
تصريح لوكالــــة «مهر» لألنباء 
«الكيان الصهيوني ال يســــتطيع 
إيران ولــــو كانت لديه  مهاجمة 
القدرة لنفــــذ تهديداته اخلاوية 

ضد إيران».
  وأضاف «انهم (اإلسرائيليون) 
يطلقون باستمرار تهديداتهم ضد 
إيران، ولكن عليهم أن يدركوا بأن 
قدرة القوات املسلحة اإليرانية في 
الوقت احلاضر في أعلى مستوى 
من ناحية العدة والعدد والتجهيز 

باألسلحة احلديثة».
  في غضون ذلك، سعي املرشد 
األعلى إليران علي خامنئي للتقليل 
من أهمية إقصاء هاشمي رفسنجاني 
من منصب رئيس مجلس اخلبراء 
فيما وصف ظروف إيران الراهنة 

بأنها «حساسة للغاية».
أنبــــاء «مهر»    وأفادت وكالة 
اإليرانية ان «قائد الثورة اإلسالمية 
أعرب في ســــياق لقاء مع رئيس 
وأعضاء مجلــــس خبراء القيادة 
عن شــــكره ألداء أعضاء املجلس 

 قائد عسكري إيراني يستبعد إمكانية مهاجمة إسرائيل إليران


