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السلطات التركية تعتقل الرئيس المحلي لمنظمة العفو الدولية

البنتاغون: ندعم قوات سوريا الديمقراطية بمروحيات 
ومدافع وصواريخ

 

رئيسة وزراء بريطانيا على استعداد لتقليص حقوق 
اإلنسان لمحاربة التطرف

قال��ت رئي�س��ة وزراء بريطاني��ا ترييزا م��اي، اإنها �س��تكون على ا�س��تعداد لتقلي�ص 
حماية حقوق الإن�س��ان لت�سهيل ترحيل اأو فر�ص قيود على حركة من ي�ستبه باأنهم 

مت�سددون ممن ل تتوافر اأدلة كافية ملحاكمتهم.
وا�س��تغلت م��اي واحدة من اآخ��ر خطاباتها، يف حمل��ة انتخابية حتول��ت اإىل جدل 
ب�ساأن الأمن القومي، لت�سديد اخلطاب �سد التطرف، متعهدة ب�سمان اأن تتوافر لدى 

اأجهزة الأمن ال�سلطات التي حتتاجها، بح�سب "رويرتز".
وياأت��ي ذل��ك بعد اأيام من ثالث هجوم كبري ت�س��هده بريطانيا ه��ذا العام لقى فيه 
�سبعة اأ�سخا�ص حتفهم عندما ده�ص مت�سددون املارة ب�سيارتهم، ثم بداأوا يطعنون 

النا�ص ويقطعون حلوقهم يف منطقة مزدحمة بو�سط لندن.
وقال��ت ماي اإن ال�س��لطات حتت��اج لبذل املزيد مبا يف ذلك تقييد حركة من ي�س��تبه 
يف اأنهم مت�سددون عندما تتوفر لدى ال�رشطة اأدلة كافية باأنهم ي�سكلون خطرا لكن 

غري كافية ملحاكمتهم.

اعتقل��ت ال�س��لطات الرتكي��ة الرئي���ص املحلي ملنظم��ة العفو الدولية، لال�س��تباه يف 
�س��الته ب�س��بكة الداعية فتح اهلل غولن، الذي تتهمه اأنقرة بتدبري النقالب الفا�س��ل 
الع��ام املا�سي.واأ�س��افت املنظمة، م�ست�س��هدة باأمر العتق��ال، اأن ال�رشطة اعتقلت 
تان��ر كيليج و22 حماميا، يف اإقليم اإزمري على بحر اإيجة، لال�س��تباه يف �س��التهم 
بحرك��ة غولن.وق��ال الأمني العام للعفو الدولية، �س��ليل �س��يتي: "ل��دى تانر كيليج 
�س��جل طويل ومميز يف الدفاع عن احلريات التي تعتزم ال�سلطات الرتكية �سحقها".
وذكرت العفو الدولية اأن ال�رشطة اعتقلت كيليج يف منزله يف اإزمري، يف وقت مبكر 
من �س��باح يوم الثالث��اء 6 يونيو/حزيران، قب��ل اأن تقتاده اإىل مكتبه. واأ�س��افت 
اأن ال�رشط��ة فت�س��ت املن��زل واملكتب، واأنه ل ي��زال حمتج��زا لديها.وقالت املنظمة 
اإن اعتقال��ه لي���ص مرتبط��ا فيما يبدو بعمله معها، كما اإنها لي�س��ت م�س��تهدفة بهذا 
العتقال. واأ�س��افت اأنه مل يت�سح بعد �سبب ال�ستباه يف ارتباطه ب�سبكة غولن.وقد 
اعتقلت ال�س��لطات الرتكية، بعد حماولة النقالب الفا�س��لة الت��ي حدثت يف يوليو/
متوز العام املا�س��ي، قرابة 50 األف �س��خ�ص، وعزلت اأو اأوقفت عن العمل اأكرث من 
األفا، بينهم �سباط يف اجلي�ص وال�رشطة ومعلمون وموظفون، قالت اإن لهم   150

�سالت بحركة الداعية غولن الذي حملته م�سوؤولية النقالب.

اأعلن��ت وزارة الدف��اع الأمريكي��ة "البنتاغون" اأم���ص الثالثاء، اأن وا�س��نطن "دعمت 
قوات �س��وريا الدميقراطية يف احلملة الع�س��كرية �س��د تنظيم داع�ص مبحافظة الرقة، 
مبروحي��ات )اأبات�س��ي( ، ومدافع )هاوترز( و�س��واريخ ُتطلق من من�س��ات منظومة 
)هيماري���ص(". وق��ال الناطق با�س��م البنتاغ��ون، جيف دافي�ص، يف موؤمتر �س��حفي 
مبقره��ا يف وا�س��نطن، اإّن "الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة تدعم �رشكائه��ا وقواتها 
اخلا�س��ة وقوات �س��وريا الدميقراطية، التي ت�س��كل وحدات حماية ال�س��عب الكوردية 
عموده��ا الفقري، عرب م�س��اة بحريتها )اإم 777 - وحدات مدفعية م�س��لحة مبدافع 
هاوتزر طراز اإم 777(". واأ�ساف دافي�ص اأّن "عنا�رش تنظيم داع�ص الإرهابي داخل 
حمافظ��ة الرقة ل يتجاوزون ب�س��ع مئ��ات"، معربًا عن اعتقاده ب��اأن "يكون طاقم 
قي��ادة للتنظيم قد غ��ادر املدينة يف وقت �س��ابق". ولفت دافي���ص اإىل اأّن "التحالف 
ال��دويل طلب م��ن املدني��ني يف الرقة، مغ��ادرة املدينة قب��ل بدء احلملة الع�س��كرية 

عليها، دون ذكر التدابري املتخذة لإجالئهم".

غادر اأمري الكويت ال�سعودية بعد زيارة مل ي�سدر يف نهايتها بيانات 
ب�ساأن نتائج املحادثات مع ملك ال�سعودية ب�ساأن قطع العالقات مع 
قطر.  وقالت وكالة "كونا" الكويتية اإن ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر 
ال�س��باح غ��ادر جدة م��ع الوفد املرافق ل��ه.  وزار اأم��ري الكويت جّدة 
الثالث��اء لتدارك الأزمة اخلليجية يف اإطار الو�س��اطة التي يقوم بها 
مع �س��لطنة ُعمان. ويف تداعيات الأزمة، قرر الأردن خف�ص التمثيل 
الدبلوما�س��ي م��ع قطر، واإلغ��اء تراخي�ص مكاتب قن��اة اجلزيرة، يف 
وق��ت اأف��اد في��ه مرا�س��ل امليادي��ن يف موريتانيا بقطع نواك�س��وط 
اخلارجي��ة  وزارة  واأك��دت  الدوح��ة.  م��ع  الدبلوما�س��ية  عالقاته��ا 
املوريتاني��ة اأن قط��ر "داأب��ت عل��ى تقوي�ص املب��ادئ التي تاأ�س���ص 

عليه��ا العمل العربي امل�س��رتك"،  واأن �سيا�س��ة الأخ��رية يف املنطقة 
"ارتبط��ت بدعم التنظيمات الإرهابية والرتويج لالأفكار املتطرفة، 
وعمل��ت على ن�رش القالقل والفو�س��ى يف العديد من البلدان العربية، 
م��ا اأدى اإىل ماآ�س��ي ان�س��انية كب��رية يف تل��ك البل��دان ويف اأوروب��ا 
والعامل". وكانت قطر اأكدت الثالثاء ا�س��تعدادها لت�س��هيل الو�س��اطة 
لراأب ال�س��دع مع الدول اخلليجية، وفق ما ذكرت وكالة رويرتز. من 
جهته، اأكد وزير اخلارجية القطري ال�س��يخ حممد بن عبد الرحمن اآل 
ث��اين رف�ص بالده اأي حماولة لفر�ص و�س��اية عليها. وقال اإن قطع 
ع��دد من الدول اخلليجية عالقاتها الدبلوما�س��ية مع بالده لن يوؤثر 
على م�س��ار احلي��اة الطبيعية يف قطر. واأ�س��اف الوزي��ر القطري يف 
حديث تلفزيوين اإّن "قطر وانطالقًا من جتارب �سابقة اأقّرت برناجمًا 
ا�س��رتاتيجيًا يهدف لعدم تاأثر احلي��اة اليومية للمواطنني واملقيمني 

ول امل�س��اريع احلالية ول امل�س��تقبلية للدولة"، موؤكداً اأن "ال�سلطات 
القطرية ت�س��عى اإىل حتقيق الروؤية الوطنية للدولة ب�سكل م�ستقل عن 
كل الظروف ال�سيا�س��ية". هذا وتقود كل من الكويت و�س��لطنة ُعمان، 
مباحثات مكوكية مع اأطراف اخلالف اخلليجي، لتدارك الو�سع بعد 
اأن ه��زت الأزمة اخللي��ج واملنطقة العربية. وبح�س��ب وكالة "كونا" 
الكويتي��ة، فق��د متن��ى اأم��ري الكويت عل��ى اأم��ري دول��ة قطر،"تهدئة 
املوق��ف وعدم اتخ��اذ اأي خطوات ت�س��عيدية، اإتاحة للمجال جلهود 
راأب ال�س��دع وح��ل الأزمة"، يف اإ�س��ارة ت��دل عل��ى اأن الكويت بداأت 
متار�ص جهوداً دبلوما�س��ية حلل الأزم��ة.  ياأتي ذلك يف وقت يجري 
في��ه يو�س��ف بن علوي، الوزير امل�س��وؤول عن ال�س��وؤون اخلارجية يف 
�س��لطنة عمان، مباحثات وا�سعة يف الدوحة �سمن زيارة غري معلنة 
م�س��بقًا، التق��ى خالله��ا اأمري قطر، بح�س��ب وكال��ة الأنب��اء القطرية 

الر�س��مية.  وقالت الوكالة اإن وزير اخلارجية القطري اجتمع الثنني 
مع بن علوي، حيث جرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ص العالقات الثنائية 
ب��ني البلدين و�س��بل دعمه��ا وتعزيزه��ا، بالإ�س��افة اإىل الأمور ذات 
الهتمام امل�سرتك. اأما اجلزائر فقالت الثالثاء اإنها تتابع "باهتمام 
بالغ" الو�س��ع بعد قرار دول عربية قطع العالقات الدبلوما�س��ية مع 
قط��ر، ونا�س��دت الأطراف املعني��ة حّل خالفاتها ع��رب احلوار. وجاء 
يف بي��ان لوزارة اخلارجية ن�رشت��ه وكالة الأنباء اجلزائرية "بعد اأن 
دع��ت جممل البلدان املعنية بانتهاج احلوار ك�س��بيل وحيد لت�س��وية 
خالفاته��م الت��ي ميكنها بطبيعة احلال اأن توؤث��ر على العالقات بني 
ال��دول حثت اجلزائ��ر على �رشورة الت��زام مبداأ ح�س��ن اجلوار وعدم 
التدخل يف ال�س��وؤون الداخلية  للدول واحرتام �س��يادتها الوطنية يف 

جميع الظروف".

الأمريكي��ني  املحقق��ني  اأن  اأم���ص،   "CNN" ذك��رت 
ي�س��تبهون يف اأن قرا�س��نة رو�ص اخرتق��وا وكالة الأنباء 
القطري��ة، ون���رشوا فيه��ا "تقاري��ر اإخباري��ة مفربك��ة"، 

�ساهمت يف ن�سوب الأزمة الراهنة بني قطر وجاراتها. 
ووف��ق معلوم��ات ال�س��بكة التلفزيوني��ة الأمريكي��ة، فقد 
و�س��ل اإىل الدوحة فريق من املحقق��ني التابعني ملكتب 
ال�س��لطات  مل�س��اعدة  الأمريك��ي  الف��درايل  التحقيق��ات 

القطرية يف التحريات بهذا ال�ساأن.
واأفاد امل�سدر باأن الهجوم ال�سيرباين حدث من اأ�سبوعني، 

واأن التحقيقات يف هذه الق�سية م�ستمرة.

اأجه��زة  اأن   "CNN" �س��بكة  ن�رشت��ه  فيم��ا  ويالح��ظ 
العالق��ة  نوعي��ة  تو�س��ح  مل  الأمريكي��ة  ال�س��تخبارات 
بني رو�س��يا وهوؤلء القرا�س��نة، الذين ين�س��ب اإليهم ن�رش 
"ت�رشيح��ات مفربك��ة" على ل�س��ان اأمري قط��ر متيم بن 
حم��د اآل ثاين، حتدث��ت باإيجابي��ة عن اإي��ران واإ�رشائيل، 
وافرت�س��ت اأي�س��ا اأن الرئي���ص الأمريكي دونال��د ترامب 

�سيتنحى عن من�سبه قبل انتهاء مدة وليته.
وكانت ال�س��عودية والبحرين والإم��ارات وم�رش واليمن 
واحلكومة املوؤقتة الليبية وجزر املالديف وموري�سيو�ص، 
اأعلن��ت، اأول م��ن اأم�ص، عن قطع العالقات الدبلوما�س��ية 
مع قطر ب�س��بب دعم الإمارة لالإرهاب وللفكر املتطرف، 
وفق بيان��ات املقاطعة. وان�س��مت موريتانيا، الثالثاء، 

اإىل الدول املقاطعة لقطر، فيما كانت قد اأعلنت عدة دول 
عن اتخاذ �سل�سلة من الإجراءات الأخرى، من بينها وقف 
حرك��ة النقل البحري والربي واجلوي، ووقف التعامالت 
امل�رشفي��ة وط��رد دبلوما�س��يي قط��ر ورعاياه��ا. وق��د 
و�س��فت الدوح��ة التدابري املتخذة �س��دها بغري املربرة، 
والتهام��ات املوجه��ة اإليه��ا باأنه��ا ل اأ�س��ا�ص له��ا من 
ال�سحة. ومن اجلدير بالذكر اأن املزاعم  مبحاولة رو�سيا 
التاأثري على �سيا�سات الدول الأخرى، تظهر ب�سكل ممنهج 
يف و�س��ائل الإعالم الأمريكية والغربي��ة، منذ اأن ظهرت 
يف موق��ع "ويكيليك���ص"، يف يوليو املا�س��ي، معلومات 
�س��طا عليه��ا جمهول��ون م��ن الربي��د الإلك��رتوين للجنة 

الوطنية للحزب الدميقراطي.

اأثن��ت اخلارجي��ة الأمريكي��ة عل��ى اجله��ود الت��ي 
تبذله��ا قط��ر يف مكافح��ة الإره��اب، واأك��د البيت 
الأبي���ص اأن الرئي�ص دونالد ترم��ب اأعجب بالتزام 
قط��ر بالن�س��مام ملرك��ز مكافح��ة الإره��اب، يف 
وقت اأك��دت وزارة الدف��اع الأمريكي��ة )بنتاغون( 
اأن الأزمة اخلليجية احلالية ل توؤثر على العمليات 

بقاعدة العديد يف قطر.
واأ�س��ادت املتحدث��ة با�س��م اخلارجي��ة الأمريكي��ة 
ه��اذر ن��ورت باجله��ود الت��ي تبذله��ا قط��ر عل��ى 
�س��عيد مكافح��ة الإرهاب، و�س��ددت على �رشورة 
ب��ذل املزيد من العمل يف هذا الط��ار، كما اأعربت 
ع��ن امتنان بالدها لدولة قطر لدعمها املتوا�س��ل 

للوجود الأمريكي يف قطر.
م��ن جهت��ه، ق��ال املتحدث با�س��م البي��ت الأبي�ص 
�س��ون �س��باي�رش اإن الرئي�ص الأمريكي اأعجب خالل 
لقائ��ه اأم��ري قط��ر ال�س��يخ متيم ب��ن حم��د اآل ثاين 
قبل اأ�س��ابيع عل��ى هام�ص قمم الريا���ص بالتزامه 

بان�سمام قطر ملركز مكافحة الإرهاب.
ب��دوره ق��ال متح��دث با�س��م البنتاغ��ون اإن وزير 
الدفاع الأمريكي جيم ماتي�ص حتدث هاتفيا اأم�ص 
الثالث��اء م��ع نظريه القطري بعد ق��رار دول عربية 
قطع العالقات الدبلوما�س��ية م��ع الدوحة، لكنه مل 

يك�سف عن تفا�سيل املحادثة.
وكان البنتاغ��ون ق��د ق��ال اإن��ه ل وج��ود خلط��ٍط 
لتغي��ري الوج��ود الع�س��كري يف قط��ر، واأك��د اأنه ل 
تاأث��ري لالأزمة اخلليجية على العمليات الع�س��كرية 

التي تنطلق من قاعدة العديد يف قطر.

أمير الكويت يغادر الرياض دون بيان... واألردن يخفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر

طهران تنزف.. قتلى وجرحى بإطالق نار وتفجيرين في البرلمان اإليراني ومرقد الخميني

واشنطن تشيد بجهود محققوق أميركيون يحملون "البصمة الروسية" إلى قطر!
قطر في مكافحة اإلرهاب

واشنطن - متابعة

واشنطن - متابعة

الكويت - متابعة

مجلس النواب األميركي يندد رسميًا بسلوك حراس أردوغان تجاه متظاهرين كرد
ن��دد جمل���ص النواب الأمريكي ر�س��ميا، ب�س��لوك م�س��وؤولني 
وحرا���ص اأمن اأت��راك كانوا يرافقون الرئي���ص الرتكي رجب 
طي��ب اردوغان خالل زيارته لوا�س��نطن يف اأيار لتهامهم 

مبهاجمة متظاهرين كرد.
و�س��ادق جمل���ص الن��واب بالإجم��اع على ق��رار ذي قيمة 
رمزي��ة ين�ص على اأن ال�س��دامات الت��ي وقعت يف 16 اأيار 
ه��ي اأعمال العن��ف الثالثة التي يرتكبه��ا عنا�رش من اأمن 
اردوغ��ان، بع��د �س��دامات يف الأمم املتح��دة يف 2011 
واأمام مركز بروكينغز للدرا�سات يف وا�سنطن عام 2016، 

بح�سب )فران�ص بر�ص(.
وق��ام مرافق��ون لردوغان يف 16 اأي��ار مبهاجمة ع�رشات 
املتظاهري��ن املوؤيدي��ن للكرد كانوا يحتجون �س��لميا اأمام 

مقر ال�سفري الرتكي يف وا�سنطن.
وتوؤكد عدة اأ�رشطة فيديو حللتها �س��حيفة نيويورك تاميز 
خ�سو�س��ا، على ما يبدو �س��لوع حرا�ص �سخ�س��يني اأتراك 
بع�س��هم كان��وا يرت��دون ب��دلت وي�س��عون �س��ماعات يف 
اآذانهم اأو كانوا م�س��لحني، فيما كان اآخرون مدنيون بينهم 

مواطنون اأمريكيون، وفق ال�سحيفة.
واأ�سيب 12 �سخ�سا بينهم �رشطي بجروح واأوقف تركيان 
مت اأط��الق �رشاحهم��ا لحقا و�س��مح لهما مبغ��ادرة البالد 

ب�سبب ح�سانتهما الدبلوما�سية.
واأثارت م�س��اهد ال�ستباكات �سدمة يف الوليات املتحدة. 

وطالب ال�سناتور جون ماكني بطرد ال�سفري الرتكي.
وا�س��تدعت وزرة اخلارجية الأمريكية ال�سفري، وردت اأنقرة 
با�س��تدعاء ال�س��فري الأمريك��ي لالحتج��اج عل��ى "ثغ��رات 

اأمنية" خالل زيارة اردوغان.
واعترب جمل���ص النواب يف القرار اأن "ق��وات الأمن الرتكية 

ت�رشفت ب�سورة وح�سية وغري مهنية".
 وا�س��اف اأن "اعم��ال العن��ف ب��داأت ح��ني ق��ام موؤي��دون 
لإردوغ��ان واأف��راد من جمم��ع ال�س��فارة الرتكي��ة بتجاوز 

�رشطة منطقة كولومبيا ليهاجموا املتظاهرين بعنف".
وراأى املجل�ص اأن "هوؤلء العنا�رش الأتراك انتهكوا ب�سورة 
فا�س��حة حقوق مواطنني اأمريكيني مبوجب التعديل الأول 
)ين���ص على حرية التعبري والتجمع( وقاموا ب�رشب وركل 

وخنق متظاهرين غري م�سلحني".

واشنطن -  وكاالت

�سقط عدد من القتلى 
واجلرحى بهجومني 

ا�ستهدفا ب�سكل متزامن 
مقر الربملان الإيراين 

يف طهران ومرقد الإمام 
اخلميني قرب العا�سمة.

وبداأ الهجومان باإطالق نار ع�س��وائي ، ومن ثم فّجر 
انتحاري��ان نف�س��يهما يف مقر الربمل��ان ويف املرقد 
على حد �سواء. واأعلنت وزارة ال�ستخبارات الإيرانية 
اأن جماعات اإرهابية كانت وراء الهجومني، وك�سفت 
ع��ن حتيي��د جمموع��ة اأخرى قب��ل تنفيذه��ا هجوما 

ثالثا.
واك��دت م�س��ادر ان م�س��لحون اطلق��وا الن��ار داخ��ل 
اأروق��ة جمل�ص ال�س��ورى الإيراين يف طه��ران، وداخل 
مرق��د الإم��ام اخلمين��ي وا�س��ارت اىل ان التقاري��ر 
املحلية الأولية ت�سري اإىل مقتل 7 اأ�سخا�ص.وا�سافت 
امل�س��ادر اليرانية ان املهاجم��ني كانوا يحتجزون 
رهائ��ن يف طاب��ق عل��وي للربمل��ان ووق��ع تب��ادل 
لإط��الق النار ب��ني املهاجم��ني يف الربملان وقوات 

الأمن
وحتدثت انباء عن اأن امراأة انتحارية قامت باإطالق 
النار داخل مرقد الإمام اخلميني قبل تفجري نف�س��ها 
فيم��ا ك�س��فت اخ��رى ع��ن مقت��ل مهاج��م انتحاري 
ث��اين داخل املرقد قب��ل تفجري نف�س��ه والقب�ص على 

مهاجمني اآخرين مل يحدد عددهم بعد.
وزارة  ع��ن  الإيراني��ة   "IRIB" قن��اة  ونقل��ت 
ال�ستخبارات دعوة اإىل جتنب ا�ستخدام و�سائل النقل 

العامة خ�سية من وقوع هجمات اأخرى.
وت�س��اربت الأنباء حول ح�سيلة ال�سحايا، اإذ اأكدت 
م�سادر اأمنية مقتل �سخ�سني اأحدهما بالهجوم على 

الربملان والثاين اأمام مرقد الإمام اخلميني.
لكن وكالة "ت�سنيم" ذكرت اأن 7 اأ�سخا�ص قتلوا حتى 
الآن يف الهج��وم عل��ى الربمل��ان وهن��اك اأنباء تفيد 

باأن الإرهابيني يحتجزون 4 اأ�س��خا�ص كرهائن يف 
اأحد طوابق  مبنى الربملان. ومل توؤكد م�س��ادر اأمنية 

ور�سمية هذه احل�سيلة حتى الآن.
 ومل توؤكد م�سادر ر�سمية هذه احل�سيلة حتى الن.

من جهتهم قال بع�ص نواب الربملان ان هناك انباء 
عن ا�ست�سهاد احد حرا�ص الربملان متاأثرا با�سابته.

م��ن جانبه اكد املتحدث با�س��م جلن��ة المن القومي 
يف جمل�ص ال�س��ورى ال�س��المي )الربملان( ان �سوت 

جمل���ص  مبن��ى  يف  متوا�س��ال  لزال  الن��ار  اط��الق 
ال�س��ورى ال�س��المي لك��ن ق��وات المن ت�س��يطر على 
املبن��ى معربا عن امله يف ان تتمكن القوات المنية 
من اع��ادة المن ب�س��كل كام��ل اىل مبن��ى الربملان 

فورا. مرا�س��ل وكالة ت�سنيم املتواجد يف املكان قال 
م��ن جهته ان احد املهاجم��ني الرهابيني متكن من 
اخلروج من مبن��ى الربملان واطلق النار يف خمتلف 

الجتاهات يف ال�سارع املوؤدي اىل مبنى الربملان.
مدير العالقات العامة يف جمل�ص ال�سورى ال�سالمي 
مهدي كيائي قال اي�س��ا ان قوات المن تعمل حاليا 
على معاجلة الو�س��اع م�س��يفا بان نواب الربملان 
يوا�س��لون اجتماعه��م يف قاع��ة الربمل��ان ب�س��كل 
عادي. وح�س��ب  موقع جم��اران الخباري مل يتمكن 
الرهابي��ون من الدخ��ول اىل الجزاء الرئي�س��ية من 

مبنى الربملان.
ويف ح��ادث اآخ��ر اق��دم م�س��لحون جمهول��ون عل��ى 
اطالق النار يف مرقد المام اخلميني الراحل جنوبي 
طه��ران م��ا ادى اىل ا�س��ابة ع��دد م��ن ال�س��خا�ص 
بجروح. وافاد التلفزيون اليراين ان احد امل�س��لحني 
املهاجم��ني اق��دم عل��ى تفج��ري ح��زام نا�س��ف كان 
يرتدي��ه كما متكنت قوات المن من قتل مهاجم اآخر 

والقاء القب�ص على امراة كانت بني املهاجمني.
مرا�س��ل ت�س��نيم يف مرق��د الم��ام اخلمين��ي افاد ان 
مهاجم��ا دخل باح��ة مرقد الم��ام اخلميني الراحل 
�س��باح اليوم الربعاء وبدا باطالق النار وعند نفاد 
ر�سا�س��اته رمى ب�س��الحه جانبا وبداأ يرك�ص نحو 
املرقد وعند و�س��وله اىل خمفر لل�رشطة قرب املرقد 

اقدم على تفجري  حزام نا�سف كان يرتديه.
ويف وقت لحق افادت م�سادر غري ر�سمية ان قوات 
انق��اذ الرهائ��ن التابعة للحر�ص الث��وري متكنت من 
الق��اء القب�ص على ارهابيني اثن��ني يف مرقد المام 
اخلمين��ي الراحل ، فيما مل توؤكد امل�س��ادر الر�س��مية 

هذا النباأ حتى الن.

طهران ـ متابعة 


