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املنامة تتعهد بردع أي تآمر: التهديد اإليراني مستمر.. ودرع اجلزيرة منفصل عن قانون الطوارئ
عواصم ـ وكاالت: تزامنا مع دخول رفع حالة الطوارئ 

حيز التنفيذ أمس، أكد وزير اخلارجية البحريني الشيخ 
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة »ان اخلطر اخلارجي 
حتى اآلن لم ينته، حيث يوجد خطر إقليمي متمثل في 

التهديدات التي تتضمنها التصريحات اإليرانية كل يوم«.
وأوضح الوزير البحريني ـ في تصريحات خاصة لراديو 
»سوا« األميركي أمس ـ أن قانون الطوارئ في البحرين 
انتهى، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قوات درع اجلزيرة 

منفصلة عن قانون الطوارئ.
وحول مصير أعضاء جمعية الوفاق املعتقلني، نفى 

الوزير البحريني أن يكونوا قد اعتقلوا بسبب مواقفهم، 
مؤكدا أنه مت اعتقالهم ليس لكونهم جزءا من جمعية 

معينة تتخذ موقفا معارضا فاجلمعية حرة، ومن املمكن 
أن تكون هناك اتهامات موجهة إليهم نتيجة األحداث التي 

متر بها البالد حاليا.
وفيما يتعلق بانتقاد أميركا لالنتهاكات التي حتدث 

في البحرين، ومناقشتها مع واشنطن قال الوزير 
»إن احلكومة في البحرين شكلت جلنة للتحقيق في 

التجاوزات التي تخص حقوق اإلنسان وقبل بحثها مع 
واشنطن«.

وأضاف أن وزارة الداخلية البحرينية ألقت القبض على 
عدد من رجال الشرطة وحققت معهم، مشيرا إلى أن 

البحرين ستتخذ خطوات حقيقية فيما يتعلق مبعاجلة 
أي جتاوزات مبسألة حقوق اإلنسان ألن حقوق اإلنسان 

هي جزء ال يتجزأ من النظرة اإلصالحية للبالد.
من جهتها، وصفت وزارة اخلارجية األميركية   
دعوة عاهل البحرين امللك حمد بن عيسى آل خليفة إلى 

حوار وطني بأنها »خطوة إيجابية«.
وقال املتحدث باسم اخلارجية األميركية مارك تونر في 

مؤمتر صحافي »نحن نرى ان هذه خطوة إيجابية ومرة 
جديدة كان الرئيس األميركي باراك أوباما واضحا في 

خطابه بأنه ال ميكن للبحرين أن جتري أي نوع من 

احلوار الذي حتتاجه فيما اليزال أعضاء من املعارضة في 
السجن«.

وأضاف انه البد »من اتخاذ خطوات إيجابية بغية تلبية 
تطلعات الشعب وهي خطوة في هذا االجتاه«.

وشدد على ان املطلوب هو »رؤية التزام احلكومة في 
البحرين بتلبية مطالب الشعب البحريني«.

في املقابل ومبوازاة رفع الطوارئ، أطلق ناشطون 
بحرينيون دعوات عبر االنترنت للتظاهر أمس، 

وذلك »لقلب املعادلة مع النظام« وما أسموه »االحتالل 
السعودي« وللتأكيد أن »الثورة لن تنتهي«.

ويأتي ذلك فيما بدأ تدريجيا رفع مظاهر حالة »السالمة 
الوطنية« مبا في ذلك سحب مدرعات اجليش من شوارع 

املنامة لتحل مكانها قوات االمن، وبعد أن دعا عاهل 
البحرين الى حوار وطني لدفع اإلصالح في اململكة.

من جهته، اكد رئيس الوزراء البحريني االمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة في تصريحات نقلتها وكالة األنباء 

البحرينية عن الصحف احمللية انه »ال تساهل في 
املصلحة العليا للوطن«.

واضاف »سنواجه بحزم اي محاولة جلرنا إلى الوراء 
ومنلك أكبر قوة لردع أي تآمر على مصلحة الوطن وهي 

الوقفة الشعبية الصادقة وااللتفاف حول راية الوطن 
والقيادة«.

وبنبرة حازمة قال األمير خليفة »ال عفو مع من ال 
يستحق العفو وال تسامح مع من ال يستحق التسامح«.

في غضون ذلك، أجلت محكمة السالمة   
الوطنية في البحرين قضية التنظيم اإلرهابي إلى 22 

يونيو اجلاري إلصدار احلكم.
وذكرت صحيفة »الوطن« البحرينية في موقعها 

اإللكتروني على شبكة االنترنت أمس أن 21 شخصا 
وجهت لهم اتهامات في قضية التنظيم اإلرهابي واملتعلقة 

مبؤامرة قلب نظام احلكم في مملكة البحرين بالقوة و 
بالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية.

وكان النائب العام العسكري ذكر أن قائمة احملالني إلى 
احملاكمة تضم عددا من قيادات األحداث األخيرة، التي 

شهدتها البحرين ومن بينهم عبدالوهاب حسني وحسن 
مشيمع، اللذان أعلنا خالل االعتصام في دوار اللؤلؤة 

قيام جمهورية إسالمية في البحرين.
كما تضم القائمة إبراهيم شريف األمني العام جلمعية 

العمل الدميوقراطي »وعد« املتحالفة مع جمعية الوفاق 
الشيعية املعارضة، وعددا من القياديني الذين ستتم 

محاكمتهم غيابيا لوجودهم خارج البحرين ومت إبالغ 
الشرطة الدولية »االنتربول« للقبض عليهم، ومن بينهم 

سعيد الشهابي املقيم في لندن.
وأكد النائب العام العسكري أن التهم التي وجهت لهؤالء 

املتهمني تشمل تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب 
وتغيير دستور الدولة ونظامها امللكي واالنضمام إليها، 
والسعي والتخابر مع منظمة إرهابية في اخلارج تعمل 

لصالح دولة أجنبية الرتكاب أعمال عدائية ضد البحرين.

احلكومة العراقية تقر قانون حظر حزب البعث:
املؤبد ملنتسبيه العسكريني و10 سنوات للمدنيني

»الپنتاغون« تعتبر مهاجمة الشبكات اإللكترونية 
األميركية من بلد آخر إعالنًا للحرب

بغداد ـ وكاالت: أعلن وزير الدولة املتحدث باسم 
احلكومــــة العراقية علي الدبــــاغ أن مجلس الوزراء 
قرر املوافقة على مشروع قانون حظر حزب البعث 
والكيانات واألحزاب واألنشطة العنصرية والتكفيرية 
وإحالته إلى مجلس النواب، وذلك استنادا إلى أحكام 

الدستور العراقي.
وأوضــــح الدباغ في بيان امــــس أن املوافقة على 
مشروع القانون تأتي حرصا من احلكومة العراقية 
على حظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو اإلرهاب 
أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو ميهد أو 

ميجد أو يبرر له، وخاصة حزب البعث ورموزه.
واكد ان مشــــروع القانون يهدف الى منع عودة 
حزب البعث حتت اي مسمى الى السلطة او احلياة 
السياســــية، كما يهدف الى منعه من ان يكون ضمن 

التعددية السياسية واحلزبية في العراق.
وأشار الدباغ إلى أنه سيعاقب بالسجن مدة ال تزيد 
على 10 سنوات بعد نفاذ هذا القانون لكل من انتمى 

إلى حزب أو روج ألفكاره وآرائه بجميع الوســــائل، 
وكذلك كل من أجبر أو هدد أي شخص لالنتماء إليه 
ومبدة ال تزيد على 15 سنة إذا كان الفاعل من املنتمني 
إلى احلزب قبل حله أو من املشمولني بقانون املساءلة 
والعدالة. وقال »إنه ســــيعاقب مبدة ال تزيد على 5 
سنوات كل من ساهم أو ساعد في نشر أفكار احلزب 
عبر وسائل اإلعالم، ومبدة ال تزيد على 10 سنوات كل 
من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير 
الطائفي أو حرض عليه أو مجد أو روج له أو حرض 
علــــى تبنى أفكار أو توجهــــات تتعارض مع مبادئ 

الدميوقراطية والتداول السلمي للسلطة«.
وأضاف أنه سيعاقب بالسجن املؤبد مرتكب األفعال 
السابقة إذا كان من منتســــبي اجليش وقوى األمن 
الداخلي، وكذلك يعاقب باحلبس كل من حرم مواطنا من 
حقوق مقرة له قانونا أو أعاق أو أخر إجناز معامالته 
الرسمية أو اســــتخدم القوة إلجباره على ترك محل 

سكناه ألسباب طائفية أو دينية أو قومية.

فيما وســــعت وزارة الدفــــاع األميركية تعريفها 
القانونــــي ألعمال احلــــرب ضد الواليــــات املتحدة 
ليشمل القرصنة ضد اجهزة الكمبيوتر فإن السلطات 
االميركية اعتقلت عراقيني هما واعد رمضان علوان 
ومحمد شــــريف حمادي بتهمة التآمر لقتل اميركيني 
والســــتخدام سالح دمار شامل ومحاولة تقدمي عون 
مادي ملنظمات ارهابية وذلك باالستناد على شهادات 
مباشرة ورسائل الكترونية نسبت إلى االثنني. وصدر 
قرار االعتقال في مدينة لويزفيل بوالية كنتاكي ومت 
تنفيذه بواسطة قوات مكتب التحقيقات الفيدرالية 
في املدينة التي كانت تخضع االثنني ملراقبة لصيقة 

في الشهور األخيرة.
وقال تقرير صادر عن وزارة الدفاع االميركية ان 
الوزارة وضعت التكييف القانوني الذي يتيح تصنيف 
محاوالت استخدام االنترنت لنشر االرهاب او القيام 
بأعمال القرصنــــة االلكترونية ضد اجهزة كمبيوتر 
اميركية انطالقــــا من اي دولة اخرى عمال من اعمال 

احلــــرب تقوم به تلك الدولة ضــــد الواليات املتحدة 
بصرف النظر عن كون من يقوم بذلك أحد مسؤوليها 
او العاملني بحكومتها او كان جهة أخرى طاملا أن تلك 

األعمال تقع من داخل اراضي تلك الدولة.
وقال مسؤول بالوزارة رفض الكشف عن اسمه ان 
التوجه اجلديد بات معدا لالعالن خالل فترة ال تتجاوز 
اسابيع قليلة. واضاف »سنعلن عن ذلك قريبا جدا. 
والهدف واضح. ان نبعث برســــالة ملخصها ان قيام 
مجموعة مبحاولة ايقاف شبكتنا الكهربائية أو إغالق 
شــــبكة االتصاالت املالية واملصرفية او بث دروس 
تعلم اآلخرين كيفية صنــــع متفجرات أو التواصل 
مع آخريــــن حلثهم على القيام بعمليات ارهابية عن 
طريق استخدام اجهزة الكمبيوتر واالنترنت كل ذلك 
سيعتبر عمال من اعمال احلرب موجها ضد الواليات 
املتحدة يبرر قيامنا بعمل عسكري ضد الدولة التي 

تنطلق من أرضها تلك االنشطة التخريبية«.
واشنطن ـ أحمد عبداهلل  ٭

جاكرتاـ  أ.ش.أ: أكد الرئيس االندونيسي سوسيلو 
بامباجن يودويونو أنه ال مـــكان لقيام دولة على 

أساس الدين في إندونيسيا.
وقال يودويونوـ  في كلمة مبناسبة ذكرى أول 
خطاب للرئيس اإلندونيسي األسبق أحمد سوكارنو 
في األول من يونيو عـــام 1945 ـ إنه ال توجد أية 
حركة أو نية إلقامة دولة على أســـاس الدين في 
اندونيســـيا، ألن ذلك يتنافى مـــع أهداف احلياة 
الوطنية والدولة التي صنعها اآلباء املؤسســـون 

للدولة واألمة االندونيسية.
وأضاف: ان اآلباء املؤسسني للدولة كانوا منذ 

البداية عقالء التفكير، وسعوا قدما الى التوصل إلى 
بناء توافق واسع في اآلراء األساسية التي حتقق 
الندونيسيا قيام الدولة املســـتدامة وهي الدولة 

الوطنية وليست الدولة دينية.
وأشار إلى استطالع للرأي أظهرت نتائجه أن %75 
من سكان اندونيسيا ال يرغبون في إقامة الدولة 
على أساس الدين وإن املجتمع ال ميكن أن يعتقد 
في غير ذلك وال تبريره، ألنه يقوض أساس الدولة 
وهو مبادئ »البانشاسيال« التي تقوم على اإلميان 
بالتعددية والدميوقراطية والتعايش والتســـامح 

واحلرية بني األديان في إندونيسيا.

يودويونو: ال مكان لقيام دولة 
على أساس ديني في إندونيسيا

وفاة ابنة املعارض 
عزة اهلل سحابي 

خالل تشييع 
والدها

محققون يؤكدون وفاة الصحافي الباكستاني 
حتت التعذيب.. وكلينتون تدين

من جهة أخرى أعلن أحد االطباء 
الذين قاموا بتشــــريح اجلثة أن 
الصحافي الباكستاني الذي  خطف 
في اسالم آباد وعثر على جثته امس 
االول  في شــــرق البالد، تعرض 
للضرب والتعذيب حتى املوت وفقا 

لوكالة األنباء الفرنسية.
التحقيق  ان  وقال احملققون 
ال يتخذ وجهة معينة في الوقت 
احلالي، اال ان الصحافي ســـيد 
ســـليم شـــهزاد )40 عاما( كان 
كتب مقالة اجلمعة حول عالقات 
مفترضـــة بني تنظيـــم القاعدة 
و»عناصر غيـــر منضبطة« في 
اجليش الباكستاني. وكان شهزاد 
املتزوج واألب لثالثة اطفال يعمل 
مراســـال لوكالة »ادنكرونوس 
انترناشونال« االيطالية لالنباء 
)اكي( في باكستان ومسؤوال عن 
مكتب  موقع االخبار »ايجا تاميز 

اون الين« في باكستان.

أدانــــت  ـ وكاالت:  واشــــنطن 
وزيــــرة اخلارجيــــة األميركيــــة 
هيالري كلينتون مقتل الصحافي 
الباكستاني سيد ســــليم شهزاد 
والــــذي كتب مقــــاال مؤخرا حول 
العالقات بني اجليش الباكستاني 
وتنظيم »القاعدة« بحسب وكالة 
الشرق األوسط. وقالت كلينتون 
ان الواليــــات املتحــــدة االميركية 
تدين بشدة عملية اختطاف وقتل 

الصحافي سيد سليم شهزاد.
واضافــــت ان اعمالــــه حــــول 
االرهاب والقضايا االستخباراتية 
في باكستان قد كشفت عن املخاطر 
التي ميثلها التطرف على استقرار 
الواليات  باكســــتان. وقالت »إن 
املتحدة تدين بشدة اختطاف وقتل 
شهزاد، فعمله في قضايا االرهاب 
واالستخبارات في باكستان كان 
يسلط الضوء على املشاكل التي 
سيد سليم شهزاديهدد التطرف بها استقرار البالد«. 

بوليڤيا تطرد وزير الدفاع اإليراني

في ذكرى ضم اجلزء الشرقي من العاصمة املقدسة

»الشورى« يطعن أمام القضاء في تولي جناد وزارة النفط بالوكالة

االحتالل حّول القدس إلى ثكنة.. ومتطرفون يقتحمون األقصى

عواصمـ  وكاالت: رفع البرملان 
اإليراني أمس دعوى امام السلطة 
القضائية تطعن في قرار الرئيس 
محمود احمدي جناد تولي وزارة 
النفط بالوكالة، بحجة انه مناقض 

للدستور.
ووقع 165 نائبا )من اصل 290( 
في مجلس الشورى رسالة انتقدوا 
فيها »االنتهاكات« للدستور التي 
ينطــــوي عليهــــا بنظرهم قرار 
احمدي جناد بتولي وزارة النفط، 
كما ورد على موقع التلفزيون.

واعتبروا في رســــالتهم الى 
القضائيــــة »ان عدم  الســــلطة 
تعيني وزير بالوكالة وتوليه هو 
شخصيا هذا املنصب بالوكالة 

مخالف للقانون«.
كذلــــك اعتبر النــــواب »غير 
قانونــــي« ان »يتخــــذ الرئيس 
بصفته وزيرا بالوكالة قرارات 
تلزم األموال العامة« على ما افادت 

وكالة مهر.

وفاة معارضة

من جهة أخــــرى، ذكر موقع 
كلمة اإليراني املعارض أن هالة 
سحابي وهي ابنة املعارض البارز 
عزة اهلل ســــحابي توفيت أمس 
بعد شجار مع قوات األمن خالل 

جنازة أبيها.
وهالــــة ســــحابي )54 عاما( 
نفسها نشطة معارضة ومدافعة 
عن حقوق املرأة. وكان قد سمح 
لها باخلروج من السجن حلضور 

جنازة والدها.
وقال موقع »كلمة« إنها سقطت 
على األرض خالل الشجار وتوفيت 
جراء أزمة قلبية. لكن وكالة الطلبة 
لألنباء نقلت عن علي رضا جنة 
مسؤول الشؤون األمنية في مكتب 
محافظ طهران قوله إنه لم تقع 
أي اشتباكات وإن هالة سحابي 
توفيت بسبب مشاكل في القلب 
تفاقمت بفعـــل اإلجهاد وحرارة 

الطقس أثناء اجلنازة.
كما أكدت وكالة أنباء فارس 
اإليرانية شبه الرسمية وفاة هالة 
لكنها نفت وقوع اشــــتباك مع 
الشرطة واتهمت حركة املعارضة 

بالسعي لتسييس ما حدث.
وقالت الوكالة »قال مراسلو 
الذين حضروا مراســــم  فارس 
اجلنازة إنه لم يقع اشتباك بني 

املشيعني وقوات األمن«.

ـ رويترز:  ـ كونا  عواصم 
حولـــت قـــوات االحتـــالل 
اإلسرائيلي مدينة القدس الى 
ثكنة عسكرية وأغلقتها من 
كافة مداخلها وأقامت حواجز 

عسكرية على مداخلها.
وقالت مصادر فلسطينية 
القـــوات  القـــدس ان  فـــي 
اإلسرائيلية سمحت بإدخال 
مجموعات من املتطرفني اليهود 
الى ســـاحة املسجد األقصى 
وجتولوا في باحاته عبر باب 
املغاربة الذي حتتفظ إسرائيل 

مبفاتيحه.
وأضافـــت ان إســـرائيل 
بررت التدابير العسكرية التي 
اتخذتها أمس بخشـــيتها من 
وقوع مواجهات مع املصلني 
الفلسطينيني الذين يعتكفون 
في املسجد منذ ساعات الصباح 
ملنع اي محـــاوالت القتحام 
املســـجد األقصى، وذلك بعد 
ان قامت اجلماعات املتطرفة 
باجتياح املسجد األقصى في 
ذكرى احتالل اجلزء الشرقي 
من مدينة القدس وصادف وفقا 

للتقومي العبري أمس.
وقال شهود عيان ان حالة 
من التوتر سادت مدينة القدس 
وعلى مداخلها بسبب اإلجراءات 

اإلسرائيلية التي يديرها االخوان 
سامي وعدان عوفر في وقت سابق 

في عام 2007.
كما عمــــل أيضا في مجالس 
العديد من الشركات التي يديرها 
عوفر ومن املعروف ان اعضاء 
املجالــــس فــــي هذه الشــــركات 
يحصلون على اآلالف من الشيكل 
عن كل اجتماع فضال عن عشرات 

اآلالف من الشكيل سنويا.
وذكرت الصحيفة أن رئيس 
اللجنة املالية في الكنيست كارمل 
شاما هاكوهني فض فجأة جلسة 
مناقشات حول قضية مجموعة 
عوفر براذرز بعد 15 دقيقة من 
عقدها دون أي تفسير حيث قد 
ســــأل قبل فض اجللسة عما اذا 
كان ممثل مجلس األمن القومي 

حاضرا أم ال.
قــــال عميدرور  ومن جانبه 
انه عمل في مجلس شركتي زمي 
وكورب التابعة ملجموعة عوفر 
وعلى حد علمه ال ينتميان الى 
هــــذه القضية، مضيفا انه ليس 
لديه ادنى فكرة عن الشــــركات 

األخرى التابعة لعوفر.
  فــــي غضــــون ذلــــك، حمل 
وزير اخلارجيــــة اإليراني علي 
أكبر صاحلي قائد الطائرة التي 
كانت تقل املستشــــارة األملانية 
اجنيــــال ميركل الــــى الهند قبل 
أيام مســــؤولية تأخير حصول 
الطائرة على اذن املرور باالجواء 

اإليرانية.
وقال صاحلــــي في تصريح 
له أمس ان سبب تأخير إصدار 
التي  الطائرة  رخصه اجتيــــاز 
كانت تقل مستشارة أملانيا اجنيال 
ميركل األجواء اإليرانية »هو خطأ 
قائدها في نقل رمز الرحلة إلى 

اجلهات اإليرانية«.
وقــــال »ان اخلطــــأ كان من 
قبــــل قائد الطائــــرة التي كانت 
تقل املستشارة ميركل ال شيء 

آخر«.
من جهة أخرى اشار صاحلي 
إلى قضيه اعتقال ديبلوماســــي 
إيراني فــــي مصر واإلفراج عنه 
وقال ان هذه القضية »لن توثر 
على اجلهود التي يبذلها الطرفان 
حول تطوير العالقات اإليرانية 

ـ املصرية«.
وقال »لقد مت إطالق ســــراح 

الديبلوماسي اإليراني فورا«.

في مدينة القدس مبناســـبة 
ما أسمته »حلول الذكرى الـ 
44 إلعادة توحيد شـــطريها 

أمس«.
الى  وكانت اإلذاعة تشير 
احتالل القوات اإلســـرائيلية 
املدينة  الشـــرقي من  للجزء 
فـــي العـــام 1967 األمر الذي 
اتبع بإعالن إسرائيل ضمها 
لشرق القدس والذي يتمسك 
الفلسطينيون بأنها ستكون 

عاصمة لدولتهم.
في غضون ذلك، قال الرئيس 
الفلســـطيني محمود عباس 
أمس انه مســـتعد الستئناف 
املفاوضـــات مـــع احلكومة 
اذا اعلنت عن  اإلســـرائيلية 

قبولها حلدود عام 1967.
لـ »رويترز«  وقال عباس 
بعـــد لقائه رئيـــس البرملان 
االيطالي في روما »ان قبول 
احلكومة اإلسرائيلية للمبدأ 
الذي حدده الرئيس اوباما بان 
عملية السالم يجب ان تقود 
الى حل دولتني على حدود عام 
1967 يشكل مدخال الستئناف 

املفاوضات«.
وأضاف عباس »ان خيار 
منظمة التحرير الفلسطينية 

هو استئناف املفاوضات«.

البوليڤية.
وبعثت وزارة خارجية بوليڤيا 
بالرسالة الى حكومة األرجنتني 
تعتــــذر فيها عــــن الدعوة التي 
وصفتها بانها »حادثة خطيرة« 
مؤكدة لألرجنتني ان وحيدي لن 

يبقى في البالد طويال.
وقالت الرسالة »نتيجة لهذا 
املوقف املؤسف، اتخذت حكومة 
املناســــبة  بوليڤيا االحتياطات 
لضمان ان يغادر أحمد وحيدي 

على الفور أراضي بوليڤيا«.
وذكــــرت مصادر في حكومة 
الكشــــف  بوليڤيــــا طلبت عدم 
الوزير اإليراني  ان  عن هويتها 
غادر بوليڤيا بالفعل الليلة قبل 

املاضية.
في سياق آخر، كشفت صحيفة 
»هآرتــــس« اإلســــرائيلية أمس 
النقاب عن أن يعقوب عميدرور 
املعني حديثا في منصب رئيس 
مجلس األمن القومي ومستشار 
رئيس الوزراء كان يعمل لصالح 
مجموعة شركات عوفر براذرز 
وهي مجموعــــة متهمة بإجراء 
صفقات جتارية غير مشروعة 

مع إيران.
وقالت الصحيفة على موقعها 
االلكتروني أن عميــــدرور كان 
الرئيس السابق لكلية عسكرية 
ورئيــــس قســــم األبحــــاث في 
املخابرات العســــكرية حيث مت 
تعيينه في مجلــــس املجموعة 

نتنياهـــو ان مدينـــة القدس 
لـــن يتم تقســـيمها بعد اآلن 
متعهدا مبواصلة االستيطان 
فيها والذي يأتي حتت عنوان 

»البناء والتطوير فيها«.
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية 
ان هذا التعهد جاء في مهرجان 
اقيـــم الليلة قبل املاضية في 
احد املعاهد الدينية اليهودية 

يذكر ان هالة اعتقلت خالل 
انتخابات  أعقــــب  الــــذي  القمع 
الرئاسة وحكم عليها بالسجن 

ملدة عامني.
وذكر موقع كلمة أن »قوات 
األمــــن حاولت التدخل في حمل 
اجلثمــــان فاعترضــــت (هالة( 
وواجهتهــــا قــــوات األمــــن هي 
واحلاضرين اآلخرين«. وأضاف 
املوقع أن هالة دفعت فســــقطت 

على األرض.
وأشار موقع »سحام نيوز« 
وهو موقع آخر تابع للمعارضة 
إلى أن أفرادا من األمن لكموا هالة 

في بطنها.
وقال موقع كلمة إن هالة كانت 
حتمل صورة لوالدها على صدرها 
وإنها سقطت عندما حاولت قوات 
األمن أخذ الصورة منها وأضاف 

»سقطت ولم تقم«.
في سياق آخر، قالت بوليڤيا 
إنهــــا اتخذت خطــــوات لضمان 
الدفــــاع اإليراني  مغادرة وزير 
أراضيهــــا فورا والــــذي تتهمه 
االرجنتني بتخطيط تفجير ملركز 
يهودي فــــي بوينس ايرس عام 

1994 أودى بحياة 85 شخصا.
جاء ذلك في رسالة بعث بها 
أمس األول وزير خارجية بوليڤيا 
إلى نظيره في األرجنتني وأوضح 
الدفــــاع اإليراني  فيها ان وزير 
إلى بوليڤيا  أحمد وحيدي جاء 
تلبية لدعــــوة من وزارة الدفاع 

العسكرية املشددة.
وانتشر اآلالف من عناصر 
الشرطة اإلسرائيلية في القدس 
البلدة  وحتديدا في محيـــط 
القدمية ما منع الفلسطينيني من 
دخول البلدة القدمية والوصول 

الى املسجد األقصى.
أكـــد رئيس  من جهتـــه، 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 

)أ.پ( إيرانيون يودعون جثمان املعارض عزة اهلل سحابي قبل دفنه  

)رويترز( فلسطينية حتاول منع متطرف إسرائيلي خالل مسيرة يهودية لذكرى احتالل القدس الشرقية  
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