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 مقتطفـات مـن صفحة 
الــــــرأي
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موسم الغزل بين الغرب واإلسالميين
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ال : الرسالة السعودية ــ الفرنسية
لتأزم لبنان بعد اآلن

كمان وكمان.. بيروت

عن االتفاق واالختالف بين األديان 
اإلبراهيمية 

أم مقاومة؟.. شرطة آداب 

اإلصالح والتغيير

!أحدنا قد مات

االستغالل واالستثمار

!العجب العجاب

»ستار أكاديمي«ديمقراطية 

إيران تتهم أيادي خفية بتحريض عرب 
 خوزستان

 »الجزيرة«أغلقت مكتب 

على خلفية اتهامات من جانب : وكاالت األنباء : طهران
نواب بالبرلمان، قررت الحكومة االيرانية أمس اغالق 

بسبب » بصورة مؤقتة«القطرية » الجزيرة«مكتب قناة 
تغطيتها المواجهات بين قوات األمن والعرب في إقليم 

وتزامنت هذه الخطوة مع . خوزستان ذي األغلبية العربية
اتهامات وجهها وزير االستخبارات اإليراني علي يونسي 

بالتحريض » أياد تعمل من وراء الستار«أمس لما وصفها بـ
وفي الوقت نفسه، تراجعت . على االضطرابات في اإلقليم

 200واعتقال  3طهران عن تقديراتها السابقة وأقرت بمقتل 
وكانت التقديرات السابقة تشير . من سكان اإلقليم العرب

وقال ناطق باسم . شخصا137لمقتل شخص واحد واعتقال 
مرتبطون ) المعتقلين(تبين انهم «وزارة الداخلية إنه 
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ومن ناحيتها، قالت . »بمجموعات ومحطات تلفزة مخربة
جماعة الجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي 

األهوازي، المعارضة التي تتخذ من لندن مقرا لها، ان 
أعمال العنف كانت أسوأ بكثير مما ورد في الرواية 

وكانت . وشددت على أن أعداد القتلى أكثر بكثير. الرسمية
االضطرابات قد اندلعت بمدينة األهواز، عاصمة خوزستان، 

يوم الجمعة الماضي بعد نشر رسالة قيل إنها صادرة عن 
مكتب الرئيس اإليراني محمد خاتمي في وقت سابق حول 
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