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تشاڤيز يعلن عبر »تويتر« عودته املفاجئة إلى ڤنزويالعربية وعالمية
كراكاس ـ أ.ف.پ: أعلن الرئيس الڤنزويلي هوغو تشاڤيز بشكل مفاجئ على حسابه على تويتر انه عاد الى 
كراكاس بعد أكثر من شهرين على العملية اجلراحية اجلديدة التي خضع لها في كوبا للعالج من السرطان.
وكتب تشاڤيز »لقد عدنا الى الوطن ڤنزويال، أشكر اهلل وأشكر شعبي احلبيب وسنواصل العالج هنا«.
من جهته، أوضح وزير العلوم والتكنولوجيا خورخي اريزا وهو صهر الرئيس، على تويتر ايضا ان تشاڤيز 
نقل من املطار مباشرة الى املستشفى العسكري في كراكاس.
وقد جاءت العودة بعد يومني من نشر احلكومة الڤنزويلية أول صور في املستشفى لتشاڤيز الذي لم يظهر 
علنا منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر وبدا فيها مبتسما ومحاطا بابنتيه.

اإلمارات تبدأ في إنتاج صاروخ »الطارق«
 القادر على حمل قنابل

العثور على صور مفقودة لنب الدن
 حترج املخابرات املركزية

نواب أميركيون يدعون أوباما للتعامل
 مع »مجاهدي خلق« كبديل حلكومة طهران

أبوظبيـ  د.ب.أ: اعلنت شركة اماراتية انها 
بدأت انتاج اول صاروخ »جوـ  ارض« متطور 
في االمارات بامكانه حمل قنابل يصل وزنها الى 
500 كيلوغرام وميكن استخدامها خالل النهار 

والليل في ظروف مناخية متنوعة.
وقال ومي ستريدوم، مدير العمليات بالوكالة 
في شركة »توازن داينامكس« في تصريح نشره 
املوقع االلكتروني لصحيفة »االحتاد« االماراتية 
مســـاء اول من امس: تنتج هـــذه الصواريخ 
شركة »توازن داينامكس« التي تأسست العام 
املاضي كمشروع مشـــترك بني شركة توازن 
القابضة ومقرها في ابوظبي وشـــركة دينيل 

اجلنوب افريقية التي تعتبر من اكبر منتجي 
الصواريخ املوجهة في العالم.

واشار الى ان الصاروخ الذي يدعى الطارق 
هو باكورة انتاج الشـــركة التي متلك توازن 
القابضـــة 51% منها، الفتا الى ان هناك خططا 
النتاج صواريخ اخرى في اطار التوسع املخطط 

له من قبل الشركة.
التكنولوجيا  واضاف: املشروع ســـيوفر 
املتطورة في هذا املجال لالمارات، ويستهدف 
االســـواق اخلارجية، ومن بينها بعض دول 
املنطقة، وانا متفائل جدا بالفوز بعقود لتوريد 

هذه الصواريخ لعدة اسواق.

تسببت سبع صور مفقودة جلثمان زعيم 
تنظيم القاعدة الســـابق أسامة بن الدن في 
حرج قانوني للمخابرات املركزية االميركية 
التي ســـجلت لدى وزارة العدل ان مجموع 
ما لديها من صور للجثمان بعد مصرع بن 
الدن في االول من مايو عام 2011 ال يتجاوز 

52 صورة فقط.
وكانـــت قضية عدد الصـــور املوجودة 
فـــي ملفات الوكالة قـــد حتولت الى قضية 
قانونية حني رفعت أجهزة اعالمية أميركية 
املركزية  دعوى قضائية تطالب املخابرات 
بنشـــر ما لديها من الصـــور طبقا لقانون 
حرية املعلومـــات، وقال املدعون ان االدارة 
األميركية أعلنت عن مصرع بن الدن رسميا، 
وان العالم يعرف أنه قتل ومن ثم فال ينبغي 
أن يوجد لدى الوكالة أي مبرر ملنع نشـــر 

صور اجلثمان.
ووجهت احملكمة في أبريل من العام املاضي 
طلبا للوكالة بحصر ما لديها من صور وبحث 
ما اذا كان باالمكان نشـــرها وتقدمي أسباب 

تفصيلية في حالة االمتناع عن ذلك.
وردت الوكالة في نهاية الصيف بأن ما 
لديها يبلغ عدده 52 صورة وانها متتنع عن 
السماح بنشـــرها ألسباب تتصل بعالقتها 
بعمليات تقوم بها الوكالة ولكونها مصنفة 
»سري للغاية«. وحكمت احملكمة بقبول دفع 
الوكالة ورفض الكشف عن أي من الصور.

غير أن وزارة العدل بعثت برسالة مفاجئة 

الى احملكمة أول من أمس تفيد بأنه »مت العثور 
على سبع صور إضافية جلثمان أسامة بن 
الدن«. وقالت الرسالة التي وقعتها مسؤولة 
بالوزارة تدعى مارسيا بيرمان »انني أكتب 
لكم إلخباركـــم ان الوكالة عثرت على تلك 
الصور االضافية التي لم تدرج في احلصر 
الســـابق. وأؤكد لكم انه لو كان وجود تلك 
الصور السبع معروفا وقت إفادتكم مبا لدينا 

لكننا كشفنا عن ذلك وفقا للقانون«.
وقال املدعون فـــي القضية االصلية انه 
بات من حقهم اآلن استئناف احلكم الصادر 
باالمتناع عن نشـــر الصور، إذ انه لم يكن 
شامال لكل املشاهد املصورة التي قالت الوكالة 
انها راجعتها وقررت االمتناع عن نشـــرها 

لألسباب املذكورة.
وقالت بيرمان في تعليق مقتضب على 
التهديد باســـتئناف احلكم »لقـــد أبلغتنا 
الوكالة ان الصور السبع روجعت بدورها، 
وانـــه تقرر أيضا عدم نشـــرها، وفي حالة 
جلأ املطالبون بالنشر الى القضاء فستفيد 
الوكالة مبعارضتها لذلك ألســـباب تتصل 

باألمن القومي«.
غير أن املطالبني بالنشـــر يقومون اآلن 
باالعداد لدعوى إبطال احلكم السابق بالنظر 
الى اعتماده علـــى معلومات غير صحيحة 
قدمتها الوكالة عن عدد الصور وبإعادة النظر 

في طلبهم.
 ٭واشنطن ـ أحمد عبداهلل

عواصـــمـ  وكاالت: قدم النواب االيرانيون 
»اعتذارات« علنية للمرشد االعلى للجمهورية 
اإليرانية علي خامنئي الذي انتقد بشدة السبت 
املاضي مناقشات عنيفة جرت خالل اقالة وزير 

العمل علي مرتضوي.
وقال النواب في بيان وقعه 265 من اعضاء 
مجلس الشورى الذي يضم 290 نائبا »نحن 
نواب البرملان )...( نقـــدم اعتذاراتنا على ما 
حدث خالل جلسة حجب الثقة )عن الوزير( 
ونعتبر االمتثال لتصريحات املرشـــد االعلى 
واجبا شرعيا ودينيا«. وكان النواب صوتوا 
فـــي الثالث من فبراير بعد جـــدل حاد، على 
اقالة وزير العمل في اطار مواجهة جديدة بني 
احلكومة والبرملان، وهذه املرة بشأن النائب 
العام السابق ســـعيد مرتضوي القريب من 

الرئيس محمود احمدي جناد.
وشهدت اجللســـة جدال حادا بني الرئيس 
احمدي جناد ورئيس مجلس الشـــورى علي 
الريجاني، اذ ان الرئيس االيراني بث تسجيال 
يلمح الى ان الريجاني وشقيقه صادق الريجاني 
رئيس السلطة القضائية، عرضا على مرتضوي 
تقدمي دعمهما مقابل رشاوى. ورد الريجاني الذي 
يهيمن مؤيدوه على اجلناح الديني املتشدد جدا 
في السلطة، باتهام احمدي جناد مبنع القضاء 
من التحرك ضد »املقربني منه الذين لهم ملفات 

قضائية« و»بنشر الفجور في املجتمع«.
وبعد هذه اجللســـة، دان خامنئي السبت 
املاضي سلوك احمدي جناد والريجاني وكذلك 
عدد من النواب معتبرا انه غير مقبول بينما 
تواجه ايران »عدوا مشتركا« و»مؤامرات من 

كل اجلوانب«.
وأكد خامنئي ان »الشعب يحتاج الى الهدوء 
واالخالق« لدى املسؤولني، فيما تواجه ايران 
منذ عام صعوبات اقتصادية واجتماعية جراء 
احلظر املصرفي والنفطي الذي فرضته الدول 
الغربية عليها على خلفية برنامجها النووي 

املثير للجدل.
وبعد انتقادات خامنئي، عبر علي وصادق 
الريجاني واحمدي جناد عن »امتثالهم« للمرشد 
االعلى الذي يعد احلكم الفعلي في املؤسسات 

واحلياة السياسية االيرانية.
في سياق آخر، التقى وفد من جلنة الشؤون 
اخلارجية مبجلس النواب األميركي مع الزعيمة 
االيرانية املعارضة مرمي رجوي في باريس امس 
األول وحث الرئيس باراك اوباما على معاملة 
جماعتها كبديل للحكومة االيرانية وذلك بعد 
اربعة اشـــهر من اســـتبعاد تلك اجلماعة من 

قائمة املنظمات االرهابية.
وحث الوفد املؤلف من اربعة نواب ينتمون 
للحزبني اجلمهوري والدميوقراطي اوباما على 
اجراء محادثات مع املجلس الوطني للمقاومة 
االيرانية املعـــروف بـ»مجاهدي خلق« الذي 
يتخذ من باريس مقرا له بدال من طهران بعد 
ان رفض خامنئي عرضا من جو بايدن نائب 

الرئيس األميركي إلجراء محادثات.
وقال الوفد في بيـــان »يجب على االدارة 
اجراء محادثات مع اعضاء املعارضة االيرانية 
مثلما فعل وفدنا اليوم بدال من احملادثات غير 

املثمرة مع احلكام االيرانيني«.
وكان بايدن أشـــار الى استعداد الواليات 
املتحدة إلجراء محادثات مباشرة مع طهران في 
محاولة للخروج من مأزق في النزاع الدائر منذ 
فترة طويلة بني الغرب وإيران بشأن البرنامج 

النووي االيراني. 
ويعتبر هذا االجتماع الذي عقد في فندق 
بباريس، اول مرة يلتقي فيها رسميا اعضاء 
بالكونغـــرس األميركي مع رجـــوي منذ ان 
اســـتبعدت وزارة اخلارجية األميركية اسم 
املجلس الوطني للمقاومة االيرانية من قائمة 

للمنظمات االرهابية في سبتمبر املاضي.
واتهـــم عضو الوفد روهراباتشـــر رئيس 
الـــوزراء العراقي نـــوري املالكي بالســـماح 
لعمالء ايرانيني بتنفيذ الهجوم على معسكر 
ليبرتي الذي يؤوي الجئني من اجلماعة وقال 
انه سيسعي الستصدار قرار في الكونغرس 
يعتبر العراق دولـــة راعية لإلرهاب اذا وقع 

هجوم آخر.
وقالت رجوي ان الهجوم اثبت ان ســـكان 
املخيم معرضون للخطر ويحتاجون بشـــكل 

ملح لنقلهم ملكان آخر.
ويضم املجلس الوطني للمقاومة االيرانية 
خمس جماعات معارضة في املنفى تســـعى 

إلنهاء حكم رجال الدين في ايران.
وقالت للصحافيـــني »نحتاج حلل فوري 
الن اي هجوم مماثل ميكن ان يقع في اي يوم 

وفي اي دقيقة«.
من جانب آخـــر، أكد قائد القوات البحرية 
نائب األدميرال حبيب اهلل سياري أن القوات 

البحرية اإليرانية هي األقوى في املنطقة.
وذكـــرت وكالة أنباء )أرنـــا( اإليرانية أن 
سياري أدلى بهذه التصريحات على هامش اليوم 
الثالث من املؤمتر الوطني األول حول تطوير 
املناطق الساحلية في موكران والسلطة البحرية 

في هذه احملافظة اجلنوبية الشرقية.

االحتالل يعيد اعتقال مفرج عنهم في صفقة التبادل

إضراب شامل لألسرى لدى إسرائيل اليوم
 وتظاهرات في رام اهلل وغزة تضامنًا معهم

مذكرة اعتقال بحق شيخ عشيرة الدليم 
واملطلق يحذر من استمرار استهداف السنة في العراق

إسرائيل اعتقلت »السجني X« بعد إفشائه أسرار عملية 
للموساد في إيطاليا.. ونواب يطالبون بتحقيق

إلى هيئة املساءلة والعدالة 
إلعفاء رئيســــها فالح حسن 
شنشل على خلفية تصويته 
علــــى إقالة رئيــــس احملكمة 
االحتادية مدحــــت احملمود، 
فيما اعتبر املستشار اإلعالمي 
لرئيس احلكومة نوري املالكي 
أن قرار سحب تكليف رئيس 
هيئة املساءلة والعدالة فالح 
حسن شنشل اتخذ ألن األخير 
لم يكن منتخبا من البرملان، 

حسبما ينص القانون.
في سياق آخر، اعلنت دولة 
العراق االسالمية جناح تنظيم 
القاعدة في العراق مسؤوليتها 
عن تفجيرات سيارات ملغومة 
اول من امس اودت بحياة 28 
شــــخصا في احياء تقطنها 
اغلبية شيعية بالعاصمة بغداد 
قائلة انها تثأر ملا تعتبره قمة 
الدولة للسنة. وقال بيان لدولة 
العراق االسالمية نشره موقع 
الكتروني اسالمي امس: نقول 
ألهل السنة في بغداد وغيرها: 
ان الوضع الذي تعيشــــونه 
اليوم هو عني ما حذركم منه 
املجاهدون منذ سنني وانتم 
النفق املظلم  تســــيرون في 
الوطنيون  لكــــم  الذي زينه 
اخلونــــة ممــــن بــــاع الدين 
والعرض واالرض وشارك في 
العملية السياسية ولعبتها 

الدميوقراطية القذرة.

القانونية  الشــــرعية  علــــى 
والدستورية ومحاولة إلعادة 
أركان حــــزب البعث املقبور 
وأزالمه. وقال الساعدي ـ في 
مؤمتر صحافي عقده مببنى 
البرملــــان امــــس ـ ان رئيس 
الوزراء نــــوري املالكي وجه 
بتكليف عضو الهيئة السباعية 
لهيئة املساءلة والعدالة باسم 
البدري لرئاسة هيئة املساءلة 
بدال من رئيسها السابق فالح 
حسن شنشل، مشيرا إلى أن 
الــــوزراء وافق على  مجلس 
هــــذا األمر. وكشــــف صباح 
الساعدي عن إرسال رئيس 
الوزراء نــــوري املالكي كتابا 

األردنية ان احللول السياسية 
الــــوزراء نوري  بيد رئيس 
املالكي قد انتهت وال أرى في 
املشهد العراقي إال املزيد من 
العنف مــــادام ال تراجع عن 
استهداف السنة في العراق.

الى ذلك، كشف عضو جلنة 
النزاهة في البرملان العراقي 
صباح الساعدي امس أن رئيس 
الوزراء العراقي نوري املالكي 
كلف عضو الهيئة السباعية 
لهيئة املساءلة والعدالة باسم 
البدري لرئاســــة الهيئة بدال 
من رئيســــها الســــابق فالح 
حسن شنشل، معتبرا قرار 
املالكي باطال وانقالبا واضحا 

عواصم ـ وكاالت: كشف 
مصــــدر عراقــــي مطلع عن 
صدور مذكــــرة اعتقال بحق 
شيخ عشيرة الدليم على حامت 
السليمان. وقال املصدر الذي 
فضل عدم الكشف عن اسمه 
ان أمر القبض بحق السليمان 
صدر بتهمة التحريض على 
العنــــف، دون اإلدالء مبزيد 
من التفاصيل. يذكر أن شيخ 
عشــــيرة الدليــــم علي حامت 
قــــد »أمهل  الســــليمان كان 
خالل كلمة القاها في ساحة 
االعتصــــام مبدينة الرمادي، 
أعضاء مجلس محافظة االنبار 
والقادة األمنيني باحملافظة، 
مدة أسبوع لترك مناصبهم، 
أو انهم ســــيتحملون تبعات 

مخالفتهم للدعوة.
بدوره، طالب النائب عن 
التحالف الوطني كرمي عليوي 
احلكومة بالضــــرب بيد من 
الذيــــن يقودون  حديد على 
التظاهــــرات، مبن فيهم علي 
حامت السليمان الذي أصبح له 
جيش يتدرب داخل املناطق 
الغربية. وعلى هذه التطورات 
وغيرها، علق د.صالح املطلق 
نائب رئيس الوزراء العراقي 
محذرا من استمرار استهداف 

السنة في العراق.
وقال املطلق في تصريح 
لصحيفة »املقر« االلكترونية 

عواصمـ  وكاالت: دعا العديد 
من أعضاء البرملان اإلسرائيلي 
»الكنيســــت« امس لتشكيل 
جلنــــة مختلفة للتحقيق في 
انتحار السجني بن زيغيير، 
وهــــو عميل مزعــــوم يعمل 
لصالح وكالة االستخبارات 
اإلسرائيلية )املوساد( يعرف 
بـ »العميل X«. وقالت إحدى 
اللجان البرملانية، وهي جلنة 
االستخبارات الفرعية التابعة 
الشــــؤون اخلارجية  للجنة 
والدفاع في الكنيســــت: إنها 

ستحقق في األمر.

لكن عضــــو البرملان عن 
حزب العمل نحمان شاي قال 
إن اللجنة ضمت أعضاء غير 
مستقلني ألنهم تولوا مناصب 
حكومية أو مناصب لها عالقة 
باألمن أثناء أو قبل فترة وفاة 

زيغيير.
 في هــــذه االثنــــاء قالت 
مصادر أســــترالية  إن عميل 
املوساد األســــترالي زيغيير 
اعتقلته إسرائيل الشتباه جهاز 
استخباراتها بأنه أفشى لوكالة 
االســــتخبارات األســــترالية 
الداخليــــة بكل جوانب عمله 

مع املوساد خصوصا عملية 
بالغة السرية في إيطاليا.

ونقلت شبكة اي بي سي 
األســــترالية ضمــــن برنامج 
مراســــل أجنبي عن مصادر 
لم تسمعها قولها إن زيغيير 
التقــــى بعناصر مــــن جهاز 
االســــتخبارات األســــترالية 
الداخلية في أستراليا وأعطى 
تفاصيل شاملة عن عدد من 
عمليات املوساد بينها خطط 
ملهمة في غاية الســــرية في 
إيطاليــــا كان يخطط لها منذ 
إنه  سنوات. وقالت الشبكة 

ليس معروفا من هو الطرف 
الذي طلب اللقاء. وأشــــارت 
املصادر إلى أن زيغيير الذي 
اســــتخدم أيضا اسم بن ألني 
تقدم فــــي إحــــدى الرحالت 
إلى  التــــي أجراها  األربعــــة 
أســــتراليا في السنوات التي 
العام 2010  سبقت موته في 
للحصول على تأشيرة عمل 

إلى إيطاليا.
وكان برنامــــج مراســــل 
أجنبي كشف األسبوع املاضي 
أن زيغيير هو نفسه السجني 
الذي زج في زنزانة انفرادية 

في مطلع العام 2010 من دون 
الكشف عن اسمه واالتهامات 
املوجهة إليه ووجد ميتا فيها 
بعد 10 أشهر وقيل إنه انتحر 
رغم أن زنزانته مصممة ملراقبة 
السجني من دون توقف ملنعه 

من االنتحار.
وكشــــفت اي بي سي أن 
زيغيير هو واحد من 3 يهود 
أســــتراليني غيروا أسماءهم 
عــــدة مرات وحصلــــوا على 
جوازات جديدة للســــفر إلى 
الشرق األوسط وأوروبا في 

إطار عملهم مع املوساد.

عاما قيد االعتقال.
فــــي الغضــــون، نــــددت 
احلكومة املقالة التي تديرها 
حركة حماس في غزة بقرار 
إســــرائيل العســــكري إعادة 
اعتقال أسرى صفقة التبادل 
التي جرت بني اجلانبني في 

أكتوبر وديسمبر 2011.
واعتبــــر وزير شــــؤون 
املقالة  األسرى في احلكومة 
عطا اهلل أبوالسبح، في بيان 
صحافي، أن القرار اإلسرائيلي 
»يعد خرقا فاضحا التفاقية 
تبادل األسرى ودليال إضافيا 
على خرق االحتالل للمواثيق 

واالتفاقيات الدولية«.
وقال أبوالسبح إن إسرائيل 
أعادت اعتقال 14 أسيرا ممن 
حــــرروا في صفقــــة التبادل 
وتواصل احتجــــاز 8 منهم، 
مطالبــــا بإدانــــة دولية لهذه 
املمارسات »التي متثل انتهاكا 

التفاق جــــرى إبرامه برعاية 
أبوالسبح،  مصرية«. وحث 
مصر على ممارسة الضغوط 
على إسرائيل إللزامها بتنفيذ 
بنود صفقــــة التبادل وعدم 
السماح لها باملضي في انتهاك 

بنودها.
وفي سياق متصل، اعتبر 
املتحدث باسم حركة حماس 
القرار  أبو زهــــري،  ســــامي 
اإلسرائيلي بشأن إعادة اعتقال 
أسرى اتفاقية التبادل مبثابة 
»انتهاك فاضح التفاق التبادل«. 
أبوزهري اسرائيل في  ودعا 
بيان إلى التراجع، متوعدا بأنها 
»ستندم على اتخاذ مثل هذا 
القرار في حال إصرارها عليه«. 
وأوردت صحيفة »هاآرتس« 
اإلســــرائيلية علــــى موقعها 
اإللكتروني أمس أن »تعديال 
الســــلطات  طفيفــــا« أجرته 
القانون  اإلســــرائيلية على 
العســــكري، خالل التفاوض 
حول صفقة التبادل هو الذي 
مكنها من إعادة اعتقال 14 من 
احملررين في نطاق الصفقة، 
وإعادتهم لقضاء ما تبقى من 
عقوبة لهم تتمثل بعشــــرات 

السنوات.
وأشارت الصحيفة إلى أنه 
وفقــــا للتعديل، فإن اإلخالل 
الســــراح  بشــــروط »إطالق 
املشروط« الذي وقعه رئيس 
إسرائيل أو القائد العسكري 
في نطاق الصفقة، يعطي احلق 
بإعادة اعتقال األسير احملرر 
وإلزامه على إمضاء ما تبقى له 
من سنوات محكومية حتى لو 

كانت عشرات السنني«.

والفتات تؤكد على التضامن 
معهم وتطالب األمم املتحدة 
مبوقف جدي وعاجل حيال 
قضيتهم. كما اعتصم عشرات 
الفلسطينيني قبالة مقر اللجنة 
الدولية للصليب األحمر الدولي 
في غزة مطالبني بتحرك أكثر 
إزاء قضية  فاعلية وجديــــة 
األسرى خاصة املضربني عن 

الطعام منهم.
ويضرب حاليا 6 أسرى 
عــــن الطعام في الســــجون 
اإلســــرائيلية منــــذ فتــــرات 
مختلفة أبرزهم األسيران أمين 
الشروانة املضرب عن الطعام 
منذ األول مــــن يوليو 2012، 
وسامر العيساوي املضرب عن 
الطعام منذ األول من أغسطس 

.2012
وتعتقل إسرائيل أكثر من 
4500 أسير فلسطيني بينهم 
العشرات أمضوا أكثر من 25 

أكــــدت  ـ د.ب.أ:  رام اهلل 
مصادر حقوقية فلسطينية 
أمس أن األسرى في سجون 
االحتالل اإلسرائيلية يعتزمون 
اليوم  خوض إضراب شامل 
تضامنا مع زمالئهم املضربني 

عن الطعام.
أن  املصــــادر  وذكــــرت 
اإلضــــراب مخصــــص ليوم 
واحد على أن يشــــمل جميع 
السجون اإلسرائيلية »كرسالة 
ضغط على مصلحة السجون 
اإلســــرائيلية بشــــأن حالة 
األسرى املضربني عن الطعام 

منذ فترات مختلفة«.
وأوضحت املصــــادر أن 
األسرى يطالبون بإضرابهم 
عن الطعام بحل قضية زمالئهم 
املضربني عن الطعام وحتسني 
ظروفهم املعيشــــية مبا فيها 
التي  التضييــــق  إجــــراءات 
متارســــها مصلحة السجون 

بحقهم.
في هذه األثنــــاء، تظاهر 
عشرات الشبان الفلسطينيني 
امس قبالة مقر األمم املتحدة 
في مدينــــة رام اهلل بالضفة 
الغربية تضامنا مع األسرى 

املضربني عن الطعام.
وحاول الشبان إغالق مقر 
املنظمة الدولية ومنع املوظفني 
من الدخول إليه إال أن عناصر 
الشرطة الفلسطينية منعوهم 
منذ ذلك وأجبروهم على إبقاء 
تظاهرتهــــم قبالة املقر دون 

التعرض له.
ورفع املتظاهرون األعالم 
الفلســــطينية وصور قدامى 
الفلســــطينيني  األســــرى 

فلسطينيون يغلقون احد طرق الضفة تضامنا معع االسرى في سجون االحتالل  )أ.پ(

طهران تعلن أنها األقوى في املنطقة

جتدد املطالبات بالكشف عنها

اطفال عراقيون يتفحصون حطام منزل دمر في تفجيرات أول من أمس في منطقة األمني  )أ.پ(


