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القاهرةـ  العربية.نت: أعلنت جماعة االخوان املسلمني ارتفاع عدد املعتقلني من اجلماعة منذ 
بداية عام 2010 الى 200 معتقل مت تســـجيلهم في غضون شهرين منذ بداية العام، وذلك بعد 
حملة مداهمات اول من امس شملت 21 من اجلماعة في محافظتي كفر الشيخ والغربية معظمهم 
من األئمة وخطباء املســـاجد املنتمني ملؤسسة األزهر املعروفة بوسطيتها الدينية، اضافة الى 
املعتقلني من قيادات مكتب االرشـــاد وعلى رأسهم د.محمود عزت النائب األول للمرشد العام 
للجماعة. وقال عبداملنعم عبداملقصود محامي اجلماعة »إن أرقام املعتقلني خالل العام احلالي 

تؤكد استمرار احلملة األمنية ضد اجلماعة ألهداف سياسية معروفة«.

القاهرة: 200 إخواني معتقل خالل شهرين

)أ.ف.پ( صورة مأخوذة من مقطع ڤيديو فيها عبدامللك ريغي وهو يتحدث في بيان مسجل في طهران  

حظوظ براون تتعزز بالبقاء في الحكم
بعد تقدم »المحافظين« ألشهر طويلة

أوروبا للقذافي: وصف سويسرا بـ »الكافرة«
والدعوة للجهاد ضدها »غير مقبول«

لندن ـ عاصم علي
بعدما انعدمت فرصه متاما خالل السنة املاضية 
بسبب ركود االقتصاد، كشف استطالع للرأي العام 
في بريطانيا ارتفاع حظوظ رئيس الوزراء احلالي 
غوردون براون بالبقاء في منصبه في االنتخابات 

املقبلة.
وأفاد االستطالع بأن 37% من املواطنني الذين أكدوا 
نيتهم املشــــاركة في االقتراع، سيختارون مرشحي 
حزب »احملافظني« املعارض بقيادة ديڤيد كامرون، 
فيما حصل »العمال« احلاكم على 32% من األصوات. 
ويشــــير هذا االســــتطالع الى انخفاض الفارق بني 
احلزبني الى خمس نقاط، ما يعزز احتمال فوز ضعيف 

للحزب احلاكــــم، نظرا الى أن النظام االنتخابي في 
بريطانيا أكثــــري في الدوائر، أي ان احلصول على 
غالبية عددية لعموم الناخبني ال يضمن الفوز إال إذا 
توزع على الدوائر. وركز االستطالع على الناخبني 
»املتأكدين« من مشاركتهم في عملية االقتراع، وتبني 
أنه في حــــال حتقق هذا العدد، ورغم ان الفارق في 
العدد االجمالي للمقترعــــني ملصلحة »احملافظني«، 
إال أن »العمــــال« بقيادة براون ســــيحصل على 19 
مقعدا أكثر من حزب كامرون. لكن براونـ  وبحسب 
االســــتطالعـ  لن يحقق غالبية في البرملان اجلديد، 
خصوصا أن حزب الدميوقراطيني األحرار سيحصد 

19%من األصوات.

عواصــــم ـ أ.ف.پ: ردا علــــى 
دعوة الزعيم الليبي معمر القذافي 
للجهاد ضد سويسرا التي وصفها 
بـ »الكافرة الفاجرة«، قال املدير 
العام لالمم املتحدة بجنيڤ سيرغي 
اوردزونيكيتش ان دعوة زعيم 
دولة الــــى »اجلهــــاد« امر »غير 

مقبول«.
مبوازاة ذلــــك، انتقد متحدث 
باســــم وزيــــرة خارجية االحتاد 
االوروبي الدعوة ذاتها معتبرا انها 
تأتي »في توقيت غير مناســــب« 
في الوقت الذي تبذل فيه جهود 
لتســــوية اخلالف بني طرابلس 

وبرن.
وقال لوتــــز غولنر املتحدث 
باسم كاثرين اشتون انه اذا تبني 

ان التصريحــــات صحيحة فإنها 
ستشكل »تعليقات غير مألوفة« 
و»تأتي في توقيت غير مناسب 
من حيث ان االحتاد االوروبي يبذل 
حاليا جهودا كبيرة مع سويسرا 
للتوصل الى حل ديبلوماســــي« 

لالزمة بني ليبيا وسويسرا.
العام لالمم  وعودة للمديــــر 
ســــيرغي  بجنيــــڤ  املتحــــدة 
اوردزونيكيتــــش، فقــــد قال في 
مؤمتر صحافي في جنيڤ »اعتقد 
ان صدور مثل هذه التصريحات 
عن رئيس دولة امر غير مقبول 

في اطار العالقات الدولية«.
واضاف ردا على سؤال بشأن 
امن املقر االوروبي لالمم املتحدة 
في جنيڤ »انــــا ال احتدث حتى 

عن افعــــال وآمــــل ان نوقف كل 
محاولة«.

وتابع »ان اجهزتنا االمنية لديها 
كامل السلطة واملعرفة والتدريب 
ملنع اي محاولة النتهاك مقر االمم 

املتحدة. اطمئنوا«.
وكان القذافــــي دعــــا اول من 
امــــس الى »اعــــالن اجلهاد« ضد 
سويسرا، بســــبب حظرها بناء 
مــــآذن في اســــتفتاء نظم في 29 

نوفمبر 2009.
وتدهــــورت العالقــــات بــــني 
سويسرا وليبيا بشدة بعد توقيف 
هانيبال جنل القذافي في يوليو 
2008 بجنيڤ اثر شــــكوى ضده 
قدمها اثنان من خدمه بداعي سوء 

املعاملة.

إسرائيل صادقت على بناء 600 وحدة سكنية في القدس 
ويوم غضب فلسطيني احتجاجاً على ضم »اإلبراهيمي« و»بالل«

»طالبان« تقتل وتصيب أكثر من 48 في كابول
كابولـ  أ.ف.پ: قتل ستة عشر شخصا 
على االقل بينهم فرنسي وايطالي واربعة 
هنود امس وأصيب 32 آخرون في اعتداء 
انتحاري تبنته حركة طالبان قرب مركز 
جتاري وفندق في وسط العاصمة االفغانية 

كابول.
فقد فجر انتحاري سيارته املفخخة بعيد 
الفجـــر امام مجمع يضم متاجر وفنادق. 
وافاد شهود بأنهم سمعوا اصداء انفجارين 
آخرين ضعيفني، واكدت الشرطة انها قتلت 

انتحاريني آخرين.
وسمع بعد ذلك تبادل الطالق النار في 
هذا احلي التجاري الكائن في وسط املدينة، 
لكنه عادة مـــا يكون مقفرا الى حد كبير 

امس وهو يوم عطلة في افغانستان.
واوضح الناطق باسم وزارة الداخلية 
االفغانية زماري بشاري لوكالة فرانس 

برس ان »احلصيلة هـــي 16 قتيال منهم 
ايطالـــي وثالثـــة من عناصر الشـــرطة 
االفغانيـــة«. وكانت احلصيلة الســـابقة 

تشير الى سقوط 17 قتيال.
وقد وقـــع الهجوم قـــرب فندق بارك 
رزيدنس الـــذي يعمل فيه عدد كبير من 

الهنود وينزل فيه زبائن اجانب.
وفي باريس، اعلـــن وزير اخلارجية 
الفرنسي برنار كوشنير ان »فرنسيا كان 
موجودا في كابول« قد قتل، واوضح بشاري 

ان بني القتلى ايطاليا.
وقال اجلنرال عبدالرحمن قائد شرطة 
كابول ان هذا االيطالي الذي عادة ما ينزل 
في بارك رزيدنـــس، كان يجري اتصاال 
هاتفيا بالشرطة االفغانية بعيد االنفجار 
املهاجمني، واضاف  عندما قتل برصاص 

»كان رجال شجاعا«.

وجاء فـــي بيان صادر عن الرئاســـة 
االفغانية ان »اربعـــة هنود وايطاليا قد 
قتلوا وان عددا كبيرا آخر من االشخاص 

اصيبوا بجراح«.
واضاف البيـــان ان الرئيس االفغاني 
»دان بشدة الهجوم« الذي ادى الى »مقتل 

وجرح عدد من املدنيني االفغان«.
وكان طبيب في املستشفى العسكري 
قال لوكالة »فرانس برس« ان هنديا في 

عداد القتلى.
ولم تتمكن السفارة الهندية من ان تؤكد 
النبأ، مكتفية بالتحدث عن ستة جرحى 
بني رعاياها وعن شـــخصني او ثالثة لم 

تتوافر لديها اخبار عنهم.
وفي تصريح لوكالة »فرانس برس«، 
قال ذبيح اهلل مجاهد احد املتحدثني باسم 
طالبان »نتبنى هذا الهجوم«. واضاف »لقد 

نفذ الهجوم ثمانية من مقاتلينا حيث قام 
احدهم بتفجير سيارته املفخخة امام فندق 
واثنان آخران بتفجير قنابلهما، فيما اليزال 

اآلخرون في املكان«.
ويأتي هذا الهجوم في وســـط كابول 
فيما يشن حوالي 15 الف جندي من القوات 
الدولية واالفغانية منذ 13 فبراير هجوما 
واسع النطاق على احد معاقل طالبان في 

والية هلمند جنوب البالد.
ورفع العلم االفغاني اول من امس في 
مرجة، البلدة الصغيرة التي كانت الهدف 
الرئيسي لعملية »مشترك« والتي كانت 
تســـيطر عليها حركة طالبان منذ عامني 
لكن بعض املعارك املتقطعة كانت التزال 
جتري وتعطل بعض الشيء تقدم القوات 

الدولية في ضواحيها.

عواصمـ  وكاالت: فيما أعلن الفلسطينيون أمس »يوم غضب« انطلقت 
فيه املسيرات ونظمت االعتصامات والصلوات اجلماعية احتجاجا على 
ضم اســــرائيل مســــجدي »اإلبراهيمي« و»بالل« الى ما يســــمى التراث 
اليهودي، صادقت جلنة التخطيط والبناء في منطقة القدس على مخطط 
لبناء 600 وحدة ســــكنية جديدة ومبان ملؤسسات عامة وشق شوارع 

في شمال القدس.
وذكرت صحيفة »هآرتس« االسرائيلية امس أن املخطط الذي متت 
املصادقة عليه سيقام بني ثرية حزمة الفلسطينية ومستوطنة »بسغات 
زئيف« وأن احلي اجلديد سيربط من الناحية الفعلية بني مستوطنتي 

»بسغات زئيف« و»نافيه يعقوب«.
وأضافت الصحيفة أن احلي االستيطاني اجلديد سيقام خارج حدود 

اخلط األخضر.
في سياق متصل اتهمت الصحافة االسرائيلية امس رئيس الوزراء 
بنيامني نتنياهو باللعب بالنار بسبب قراره ادراج املوقعني املقدسني الى 
الئحة املواقع االثرية االسرائيلية. الى ذلك، أعلن اجليش االسرائيلي أنه 
اغلق نقاط تفتيش عسكرية رئيسية في الضفة الغربية وحول القدس 
خالل االيام االربعة املقبلة. وتهدف اخلطوة إلى منع األشخاص املشتبه 
فيهم من الوصول إلى املدن أو املستوطنات اإلسرائيلية وتنفيذ هجمات 

خالل عطلة عيد املساخر اليهودية )بورمي(.
بــــدوره أكد رئيس الوزراء الفلســــطيني د.ســــالم فياض أن احلرم 
اإلبراهيمــــي مبدينة اخلليل جنوب الضفــــة الغربية جزء ال يتجزأ من 
األراضي الفلســــطينية احملتلة عام 1967 مثله مثل القدس وقطاع غزة 
وقرى ومناطق بدو فلسطني. وقال فياض - في تصريحات للصحافيني 
عقــــب أدائه صالة اجلمعة في احلرم اإلبراهيمي الشــــريف - »إن فجر 
احلرية ســــيبزغ في فلسطني من أزقة البلدة القدمية في اخلليل وأزقة 
البلدة القدمية فــــي نابلس مرورا إلى أزقة البلــــدة القدمية في القدس 

الشرقية عاصمة دولة فلسطني«.

الصحف اإلسرائيلية تتهم نتنياهو باللعب بالنار.. و»المساخر« يغلق الضفة 4 أيام

واشنطن ترفض طلباً إسرائيلياً بفرض عقوبات »طاحنة« ضد إيران
كلينتون تقارن النووي اإليراني بأزمة صواريخ السوفييت في كوبا عام 1962

زعيم »جند اهلل« يعترف: الواليات المتحدة عرضت علّي
المساعدة لمحاربة النظام اإليراني

وتقوم جند اهلل منذ عشر سنوات 
بحركة مترد دامية في جنوب شرق 
ايران احملاذي لباكستان حيث يعيش 
عدد كبير من الســـنة في ايران ذات 

الغالبية الشيعية.

الى ذلـــك، نفت وزارة اخلارجية 
االماراتية ما تناولته بعض وسائل 
اإلعالم اإليرانية حول دخول املدعو 
عبدامللك ريغـــي زعيم جماعة جند 
اهلل االيرانية إلى دبى قبل اعتقاله 
في إيران، وأكدت أنه خبر يفتقر إلى 

أدنى درجات الدقة أو املصداقية.
وقال السفير سلطان العلي مدير 
إدارة الشـــؤون اإلعالميـــة بوزارة 
اخلارجية االماراتية - في تصريح 
نقلته وكالة االنباء االماراتية - إن 
ريغي وبحسب االسم الذي ظهر على 
التأشيرة وتناولته وسائل اإلعالم 
لم يدخل إلى الدولـــة إطالقا وإمنا 
توقف في مطار دبي ملدة ســـاعتني 
وهو قادم من كابول وفي طريقه إلى 
قرغيزستان ودون أن يستخدم إذن 

الدخول فعال.
وأكد سلطان العلي حرص االمارات 
على مبدأ عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول األخرى والذي ميثل 
ركنا »أساسيا« في توجهات السياسة 
اخلارجية للدولة.. مشددا على أهمية 
حتري املسؤولني واإلعالميني الدقة 
واملهنية في تناقل األخبار قبل اإلدالء 

بها ونشرها.

السلطات االيرانية طائرة كانت تقله 
من دبي الى قرغيزستان. وقال الزعيم 
املتمرد في تصريحاته لـ»برس-تي.
في« انه كان ذاهبا ملقابلة »مسؤول 

اميركي كبير«.

طهران ـ أ.ف.پ: افادت الصحف 
االيرانية امس بان قائد جماعة جند 
اهلل السنية عبدامللك ريغي املعتقل في 
ايران »اعترف« بان الواليات املتحدة 
اقترحت عليه املساعدة حملاربة النظام 

االيراني.
وقال ريغي في شريط ڤيديو بثه 
التلفزيون الرسمي االيراني الناطق 
باللغة اإلجنليزية برس-تي.في، ان 
االميركيني »قالوا لي انهم سيتعاونون 
معنا وسيمدوننا بالعتاد العسكري«، 
واضاف »انهم وعدوا ايضا مبنحنا 
افغانستان قرب احلدود  قاعدة في 

االيرانية«.
وأضاف ريغي انه التقى في مارس 
2009 في باكستان، اميركيني حاولوا 
االتصال به مجددا »بعد آخر عملية 
كبيرة نفذناها«، في اشارة الى االعتداء 
االنتحاري الذي اســـتهدف احلرس 
الثوري وســـقط فيه 42 قتيال في 

اكتوبر 2009.
وتابـــع ان »االميركيني قالوا ان 
مشكلتنا اآلن هي ايران وليس القاعدة 

وال طالبان«.
واعتقـــل عبدامللـــك ريغي اهم 
املطلوبني في ايران عندما اعترضت 

اإلمارات: ريغي لم يدخل أراضينا بل توقف لساعتين في مطار دبي
ـ وكاالت: رفضت  واشـــنطن 
الواليـــات املتحـــدة أمس الطلب 
اإلسرائيلي بالسعي لفرض عقوبات 
طاحنة على إيران لكبح برنامجها 
النووي، مؤكدة انها ال تريد إيذاء 
الشعب االيراني، وإمنا تريد إيجاد 

سبل للضغط على احلكومة.
ونقل املتحدث باســـم وزير 
الدفاع االســـرائيلي ايهود باراك 
عنه قوله لنظيره األميركي روبرت 
غيتس في اجتماع في واشنطن 
»إيران مشكلة ال إلسرائيل وحدها 
وإمنا للعالم كله. وفي هذه املرحلة 
من املهم فرض عقوبات قاســـية 
ايـــران للحيلولة  وطاحنة على 
دون تقدمها نحو اكتساب اسلحة 

نووية«.
مع ذلـــك فإنه في تصريحات 
منفصلة قال املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية األميركيـــة بي.جيه.

كرولي للصحافيني »ليس غرضنا 
فرض عقوبات معوقة يكون لها أثر 

ملموس على الشعب االيراني«.
واستدرك بقوله »امنا غرضنا 
احلقيقي ايجاد سبل للضغط على 

احلكومة مع حماية الشعب«.
وقال مســـؤول أميركي آخر ـ 
طلب اال ينشر اسمهـ  إن واشنطن 
تخشـــى ان هي فرضت عقوبات 
كاسحة أن يكون لذلك أثر عكسي 
مينح املتشددين االيرانيني ستارا 
لشن حملة على املعارضني ويجعل 
الظروف االقتصادية صعبة للغاية 
الى درجة تنفر االيرانيني العاديني 
من الواليات املتحدة ال من حكومة 

طهران.
ولم يتضح بعد هل ميكن فرض 
عقوبات على قطاع الطاقة من خالل 
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 
بالنظر الى االعتراضات السابقة من 

جانب روسيا والصني اللتني لهما 
استثمارات كبيرة في ايران.

وسئل باراك عن موقف مضيفيه 
األميركيني فحـــاول التهوين من 
مدى اي اختـــالف بني اجلانبني. 
وقال لرويترز »ال أعتقد ان االمر 
يتصل مبناقشة تعريف العقوبات. 

ولننتظر لنرى«.
وأضاف قوله »ال اعتقد انه من 
املهم ان كنت انا متفائال ام متشائما. 
فاالمر سيحكم عليه بالنتائج وال 
شك أني أرجو ان تكون النتائج 

جيدة وناجحة«.
وفـــي محاولة لكســـب تأييد 
البرازيل قالت وزارة اخلارجية 
االميركية ان وكيل وزارة اخلارجية 
وليام بيرنز املكلف بالشـــؤون 
االيرانية توجه الى البرازيل قبل 
زيارة لوزيرة اخلارجية هيالري 
كلينتون مقررة االسبوع املقبل.

وقال كرولي »ســـنتحدث مع 
البرازيل بشأن طريقة املضي قدما 
بخصوص ايران. انني متأكد من 
أن وكيل الوزارة بيرنز سيطلعهم 
على تطـــورات العملية اخلاصة 
مبجموعة اخلمسة الدائمني زائد 
الوزيرة  واحد وكذلك ســـتفعل 
فـــي اجتماعاتها مع  كلينتـــون 
الرئيس ووزير اخلارجية االسبوع 

املقبل«.
وكان غيتـــس واالدميـــرال 
مايك مولني رئيس هيئة االركان 
األميركية املشتركة عبرا عن قلقهما 
خشية أن تتســـبب إسرائيل في 
تفجير حرب جديدة في الشـــرق 
األوسط إن هي هاجمت املنشآت 

النووية لعدوها ايران.
وقال مسؤول اسرائيلي رفيع 
حينما سئل هل أثار األميركيون هذا 
االمر مع باراك؟ »تركزت احملادثات 

العقوبات... وعلى احلفاظ  على 
على القدرات الدفاعية إلسرائيل 
النوعي.  العســـكري  وتفوقهـــا 
وتختلـــف اســـرائيل والواليات 
املتحدة في بعض النقاط لكن هناك 

مجاال واسعا من التوافق«.
مـــن جانبها، أقامـــت وزيرة 
اخلارجية االميركية مقارنة بني 
اجلدل الثائر بشأن برنامج ايران 
النووي وأزمة الصواريخ في كوبا 
عام 1962 التي كانت دفعت العالم 

الى حافة نكبة نووية.
النواب  امام مجلـــس  وقالت 
»نحن نخوض ديبلوماسية مكثفة 
جدا« مماثلة لتلك التي جرت في 

عهد »الرئيس كيندي«.
اكتشـــف  أكتوبر 1962،  وفي 
الرئيـــس االميركي جون كنيدي 
)1961-1963( ان االحتاد السوفييتي 
يتأهب لنشـــر صواريخ نووية 
في كوبا غير بعيد من السواحل 
االميركية. وبعد اسبوع من الصراع 

عادت الصواريخ ادراجها.
وقالت كلينتـــون امس االول 
»كانت )فترة( ديبلوماسية على 
خلفيـــة توتر شـــديد« ومت فيها 
»القيام بـــكل ما هو ممكن ليفهم 
املجتمع الدولي )خطورة ما يجري( 
والذهاب الى االمم املتحدة وتقدمي 
العام  الرأي  احلجج واســـتمالة 
العاملي ضد نشر اسلحة روسية 
في كوبا وفي النهاية التوصل الى 
اتفاق مع روسيا ادى الى سحب 

االسلحة«.
واضافـــت »هـــذا النـــوع من 
الديبلوماســـية هو ما انخرطت 
فيه مـــع اعضاء آخرين في ادارة 
)اوباما( ألننـــا نأخذ على محمل 
اجلد التهديد احملتمل الذي تشكله 

ايران«.

)أ.پ( القائد الليبي معمر القذافي أثناء خطابه خلف لوح زجاجي واق من الرصاص في بني غازي  

مؤيدو حركة »جهاد« الفلس��طينية أثناء مس��يرتهم في مخيم الجئي خان يونس في جنوب قطاع غزة ضد املخطط اإلس��رائيلي لضم 
)أ.ف.پ( مسجدي »اإلبراهيمي« و»بالل«  

فياض: فجر الحرية سـيبزغ في فلسـطين من أزقة البلدة القديمة فـي الخليل ونابلس والقدس


