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لندنـ  رويترز: تسلطت األضواء امس األول على اإلجراءات األمنية 
للبابا بنديكتوس السادس عشر اثناء زيارته لبريطانيا بعد أن ألقت 
شرطة لندن القبض على خمسة رجال لالشتباه في االعداد لشن هجوم 
في بريطانيا. وجرى ابـــالغ الڤاتيكان باالعتقاالت لدى وصول البابا 

الى جامعة كاثوليكية في جنوب غرب لندن.
وقال املتحدث باسم الڤاتيكان االب فيدريكو لومباردي »نحن نثق 

متاما في الشرطة وال توجد أي خطط لتغيير البرنامج«.

واشنطنـ  د.ب.أ: وجهت اتهامات لعالم سابق في مختبر لوس أالموس 
الوطنـــي األميركي هو وزوجته أمس االول لالشـــتباه في محاولتهما 
نقل أســـرار نووية إلى عميل ســـري قال لهما إنه مسؤول باحلكومة 

الڤنزويلية.
وقالت وزارة العدل األميركية إن بيدرو ماشيروني )75 عاما( وزوجته 
روكسبي ماشيروني )67 عاما( وجهت إليهما 22 تهمة ويواجهان عقوبة 

السجن مدى احلياة إذا أدينا بكل هذه االتهامات.

اتهام زوجين أميركيين بمحاولة بيع أسرار نووية لڤنزويليأمن البابا في دائرة الضوء بعد اعتقاالت في لندن

خادم الحرمين ينشئ مؤسسة عالمية خيرية لنشر التسامح وتطوير العلوم

انتخابات أفغانستان: »طالبان« تهاجم 150 مركزًا لالقتراع.. ورصد عمليات تزوير متنوعة

عواصمـ  وكاالت: وسط موجة هجمات »طالبانية« استهدفت 
150 مكتبا لالقتراع سقط خاللها العديد من القتلى واجلرحى 
بينهم 7 مــــن رجال األمن، أدلى األفغانيــــون أمس بأصواتهم 
النتخاب نوابهم في اجلمعية الوطنية )ووليسي جيرغا( في 
اقتراع عام مباشر للمرة الثانية منذ سقوط نظام طالبان في 

نهاية 2001.
وفيما دعي اكثر من 10.5 ماليني ناخب افغاني للمشــــاركة 
في انتخاب 249 نائبا، من بني 2500، اعلنت اللجنة االنتخابية 
املســــتقلة أمس أن نسبة املشاركة قدرت بـ 32% عند منتصف 

النهار.
في موازاة ذلك، سجلت جلنة الشكاوى االنتخابية مخالفات 

متنوعة في مراكز لالقتراع أمس أهمها متكن بعض الناخبني 
من إزالة احلبر عن اصابعهم والعودة لالنتخاب من جديد، كما 

متت مصادرة عشرات من بطاقات االقتراع املزورة.
وعن الهجمات الطالبانية، أكدت قيادة احلركة في رســــالة 
الكترونية وصلت الى وكالة »فرانس برس« امس انها هاجمت 
150 مكتب اقتراع اثناء االنتخابات التشريعية في افغانستان 

التي جرت امس.
وبحسب السلطات االفغانية، فإن القتلى هم جندي أفغاني 
وستة من رجال األمن قرب مركز اقتراع في شمال أفغانستان 
واصيب كثيرون آخرون بجراح في اطالق صواريخ وقذيفة كما 

اكدت ان عدد املكاتب التي هوجمت ال يزيد على عشرة.

كما صرح حاكم والية قندهار جنوب افغانستان بأنه جنا 
مجددا امس من انفجار قنبلة قرب ســــيارته عندما كان يزور 
مراكز اقتراع لالنتخابات التشريعية، واضاف احلاكم طوراالي 

ويسا »انني في حالة جيدة ولم اجرح«.
من جانبه، صرح الرئيس االفغاني حامد كرزاي عند ادالئه 
بصوته في مدرسة قريبة من مقر الرئاسة االفغانية في وسط 
كابول بعد ســــاعة من فتح مراكز االقتراع بأنه يأمل في نسبة 
مشاركة »مرتفعة«، مضيفا »نأمل ان تكون هناك نسبة مشاركة 
مرتفعة وان يتوجه النــــاس الى صناديق االقتراع ويصوتوا 
للشخص الذي يريدونه سواء كان رجال او امرأة، واال يخضعوا 

للضغوط«.

من أغراضها بناء المساجد والمراكز اإلسالمية ودعم جهود الحوار بين الحضارات واألديان

سقوط العديد من القتلى والجرحى بينهم رجال أمن.. ونجاة حاكم قندهار من أحد التفجيرات

مسؤولون أميركيون: أوباما يريد إتمام صفقة األسلحة مع السعودية بهدف تعزيز القوة الدفاعية لمنطقة الشرق األوسط في وجه التهديد اإليراني

األسد ونجاد لسرعة تشكيل الحكومة العراقية
الرئيس اإليراني يدعو واشنطن إلى إطالق سراح إيرانيين مقابل شورد

الرئيس السوري بشار األسد مرحبا بنظيره اإليراني أحمدي جناد في دمشق أمس   )رويترز(

)رويترز( جنود أميركيون يحملون طفال بعد إصابته جراء انفجار في قندهار  )أ.پ( الرئيس األفغاني حامد كرزاي يدلي بصوته في االنتخابات التشريعية 
ناهد أحمدي إحدى املرشحات تتحضر لإلدالء 
)رويترز( بصوتها 

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز

وقال أحمدي جناد إن اإلفراج عن 
شورد يرجع إلى أن »إيران تقدم 
احتراما خاصا للنساء ومتنحهن 

وضعا خاصا«.
من جانبهــــا وجهت كلينتون 
الشكر الى سلطنة عمان وسويسرا 
لدورهما في إطالق سراح األميركية 

سارة شورد.

التزال تستطيع التعويض  بإطالق 
ســــراح اإليرانيني املوجودين في 
السجون األميركية والذين اعتقلوا 
لتصديرهم مواد معينة إلى إيران«. 
ويشير جناد إلى إيرانيني اعتقلوا 
النتهاكهم العقوبات الدولية بتصدير 
سلع إلى إيران ميكن أن تستخدم 
في البرامج العسكرية والنووية. 

دمشق ـ هدى العبود ـ عواصم ـ وكاالت
الرئيسان السوري بشار  أكد 
األســــد واإليراني محمود أحمدي 
جنــــاد، خــــالل محادثاتهمــــا في 
دمشق أمس، على ضرورة تشكيل 
حكومة عراقية جديدة مبا يضمن 
االستقرار واألمن وإعادة اإلعمار 

في العراق.
ونقل بيان رئاسي سوري أن 
اجلانبني أكدا على »أهمية خروج 
العراق من أزمة تشكيل احلكومة 
حفاظا على وحدته واســــتقراره 
وأمنــــه وإعــــادة إعمــــاره بحيث 
يستعيد العراق قريبا دوره على 
العربية واإلقليمية ما  الساحتني 
يساهم في تعاون اقتصادي إقليمي 

مشترك«.
ومن جانب آخر، قال الرئيس 
اإليراني امــــس األول إن الواليات 
املتحــــدة يجب أن تطلق ســــراح 
إيرانيني مسجونني لديها بعد ان 
افرجت إيران عن املواطنة األميركية 

سارة شورد.
واضــــاف »الواليــــات املتحدة 

 مفتي »الجهاد«: »القاعدة« و»طالبان« مسؤوالن
عما لحق بالمسلمين من كوارث

ل مؤسس ومفتي جماعة اجلهاد في مصر السيد إمام الشريف وامللقب  حمَّ
بني اجلهاديني بـ »الدكتور فضل« تنظيم القاعدة وحركة »طالبان« املسؤولية 
الكاملة عما حلق باملسلمني من كوارث، وعبر عن معارضته لبناء مسجد 
قرب موقع هجمات 11 سبتمبر في نيويورك، وداعيا الى عدم األخذ بدعوة 

اإلمام األميركي من أصل ميني انور العولقي الى قتل األميركيني.
وفي جتديد ملراجعات ترشيد اجلماعة التي كان أطلقها في عام 2007، 
أصدر »الدكتور فضل« الذي ميضي حكما بالسجن في سجن املزرعة بضاحية 
طرة )جنوب القاهرة( منذ تسلمه من اليمن عام 2002، بيانا يهاجم زعيم 
القاعدة أسامة بن الدن والظواهري، إضافة إلى زعيم حركة طالبان األفغانية 
املال عمر معتبرا أنهم »مجموعة من املغامرين استخدموا اإلسالم للتغطية 
على أطماعهم الشخصية«، وحملهم املسؤولية الكاملة عما حلق باملسلمني 

من »كوارث« في كل من أفغانستان وباكستان والصومال والعراق.
وفي البيان الذي نشـــرته صحيفة »احليـــاة« اللندنية وحمل عنوان 
»كلمة من الدكتور فضل في شـــأن مسجد نيويورك وإحراق املصحف في 
الذكرى التاسعة لتفجيرات 11 سبتمبر« جدد فيه السيد إمام تأكيده ان هذه 
التفجيرات »مخالفة لتعليم اإلسالم ملا فيها من خيانة وغدر، وكانت كارثة 
تضرر منها املســـلمون أكثر من غيرهم«، مشيرا إلى تفاصيل شرعية كان 
أوردها في وقت سابق في كتابه »وثيقة ترشيد العمل اجلهادي«، و»مذكرة 

التعرية لكتاب التبرئة«.
وحمل زعيم »اجلهاد« على بن الدن والقيادي في تنظيمه خالد شـــيخ 
محمد واملال محمد عمر مسؤولية هذه التفجيرات، ونبه إلى أن هؤالء »إن 
خفي أمرهم على كل الناس فإنه ال يخفى على )فضل(، فقد كنت أنا شيخهم، 
ولكني قطعت صلتي بهم منذ عام 1993 ملا تأكدت أنهم مجرد مجموعة من 
املغامرين الباحثني عن الشـــهرة والزعامة بأسرع وسيلة من دون مراعاة 
لتعاليم اإلسالم وال ألرواح البشـــر، ولكنهم استخدموا اإلسالم للتغطية 

على أطماعهم الشخصية مستغلني جهل بعض املسلمني بدينهم«.

بأغراض املؤسسة.
الى ذلك، قال مسؤولون أميركيون إن الرئيس باراك 
أوباما يسعى إلى نيل مصادقة الكونغرس على صفقة 
أســـلحة ضخمة مع اململكة العربية السعودية بهدف 
تعزيز القوة الدفاعية ملنطقة الشرق األوسط في وجه 

التهديد اإليراني.
وتعتزم إدارة أوبامـــا أن تعرض أمام الكونغرس 
خططا لبيع طائرات حربية متطورة إلى الســـعودية 
بقيمـــة 60 مليار دوالر في صفقـــة تعتبر األكبر في 
تاريخ الواليات املتحدة. كما ســـتجري مفاوضات مع 
الرياض لتزويدها بسفن حربية وأنظمة دفاع مضادة 

للصواريخ بقيمة عشرات مليارات الدوالرات.
وتشمل الصفقة تخويل السعوديني شراء 84 مقاتلة 
من طراز »اف 15« وحتديث 70 طائرة أخرى وشـــراء 
70 نوعا من مروحيات »أباتشي« 72 ومروحية »بالك 

هوك« 36 ومروحية »ليتل بيرد«.
وباإلضافـــة إلى عقـــد الـ 60 مليـــار دوالر يجري 
املســـؤولون األميركيون مفاوضات مع الســـعودية 
لعقـــد صفقة لتحديث قوتها البحرية بقيمة 30 مليار 

دوالر.
ونقلت صحيفة »نيويورك تاميز« عن مسؤول أميركي 
رفض الكشف عن اسمه أن الواليات املتحدة تريد أن 
تفهم ايران أن »برنامجهـــا النووي لن مينحها تقدما 
على جيرانها وال مينحها األفضلية« ووصف الصفقة 
السعودية بأنها جزء من إستراتيجية إقليمية أوسع 
تهدف الواليات املتحدة من خاللها إلى تعزيز القوات 

الدفاعية املضادة للصواريخ في منطقة اخلليج.
وقال املسؤول »نريد أن يعرف اإليرانيون أنهم في 
كل مرة يعتقدون فيها أنهم ســـيربحون سيخسرون 

في الواقع«.

عواصم ـ وكاالت: أصدر خادم احلرمني الشـــريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز أمرا بإنشاء مؤسسة امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود العاملية لألعمال اخليرية 

واإلنسانية.
وقال بيـــان صادر عن الديوان امللكي الســـعودي 
مســـاء أمس االول انه »اســـهاما في األعمال اخليرية 
التي تهدف إلى خدمة الدين والوطن واألمة واإلنسانية 
جمعاء ونشر التسامح والســـالم وحتقيق الرفاهية 
وتطويـــر العلوم أمرنا نحن عبـــداهلل بن عبدالعزيز 
بإنشاء مؤسسة حتمل اسم »مؤسسة خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود العاملية 

لألعمال اخليرية واإلنسانية«.
وقال األمير خالد بن عبداهلل بن عبدالعزيز نائب 
رئيس مجلس أمناء مؤسسة خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز العاملية لألعمال اخليرية 
واإلنسانية في تصريح له نشرته الصحف السعودية 
امس إن من أغراض املؤسســـة بناء املساجد واملراكز 
اإلســـالمية ودعمهـــا ودعم جهود احلـــوار بني أتباع 
احلضارات واألديان وتشجيعها واملساهمة فيها وإعداد 
البحوث والدراســـات ودعم اجلهود املتعلقة بأغراض 
املؤسســـة وتطويرها ونشرها وبخاصة نشر معاني 
الوسطية واالعتدال والتسامح والسالم وتعزيز القيم 
واألخالق والتقريب بني املذاهب اإلسالمية واحلد من 
الفرقة واخلصام ونبذ العنف ومكافحة اجلرمية بجميع 

أشكالها.
كما أن من أهداف املؤسســـة أيضا »القيام بجميع 
األعمال واخلدمات ذات الصلة بتعليم الشريعة اإلسالمية 
والتفقه في أحكامها والنشـــر في هذا املجال وإنشاء 
اجلامعات والكليات واملدارس واملعاهد واملكتبات ونحوها 
واملراكز بجميع أنواعها وكذلك إنشـــاء املستشفيات 

واملصحات ودور العالج والرعاية والتأهيل املختلفة 
وإدارة أي من هذه الكيانات وتشغيله وتقدمي املساعدات 
واملنح للباحثني والدارســـني في شـــتى أنواع العلوم 

والدراسات«.
ومن ضمن األهداف أيضا »تشجيع أعمال الترجمة 
التعاون مع املؤسسات واملنظمات والهيئات واجلامعات 
ونحوهـــا في الداخل واخلارج واملســـاهمة في تقدمي 

اخلدمات اإلغاثية وتقدمي املساعدات للمحتاجني«.
وقد تضمن نظام املؤسسة أنها ستمنح جوائز عاملية 
باسم »جائزة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز آل سعود العاملية« في املجاالت ذات الصلة 

 أولمرت في مذكراته: باراك
»فاشل ومفتقد للمشاعر«

حمل الفصل الثاني من كتاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق 
إيهود أوملرت هجوما حادا على وزير الدفاع إيهود باراك، حيث ذكر 
في جزء من مذكراته والتي تنشرها صحيفة »يديعوت أحرنوت« أن 
باراك كان »رئيس حكومة سيئا، بل أسوأ رؤساء حكومات إسرائيل 
على اإلطالق، وعلى الرغم من خبرته العسكرية الغنية، كان مخيبا 

لآلمال«.
وبحسب صحيفة »الشـــرق األوسط« اللندنية يقول أوملرت في 
مذكراته والتي يتناول فيها باألساس فترة خدمته كرئيس للحكومة 
فـــي الفترة ما بني 2005 و2009، في اجلزء اخلاص بإيهود باراك أنه 
كان »مصابا مبرض املالحقة، لدرجة التشـــكيك في كل شـــيء، وال 
يحسن اتخاذ القرار املناسب في ساعة احلسم، متآمرا وغير مخلص 
أبدا لرؤسائه أو أصدقائه، غير مستقر في آرائه«. ويرى أوملرت في 
باراك »وزيرا مخيبا لآلمال، ال يعرف كيف يتخذ قرارات حاسمة في 
الوقت املناســـب، وأنه كان سيئا في التعامل مع مرؤوسيه، يصرخ 
في وجوههم. يوجه إليهم اإلهانات، حتى لو كان أحدهم جنراال في 

اجليش، ويفتقد احلساسية وال يتعامل بشكل إنساني وأخالقي«.
وبحســـب الصحيفة اللندنية خصص أوملرت فصوال من كتابه 
للحديث عن االتهامات التي وجهت إليه واضطرته لالســـتقالة من 
منصبه كرئيس للحكومة بعد أن قررت النيابة تقدميه إلى احملاكمة 
بتهم فســـاد كثيرة، مشيرا إلى أن االتهامات التي وجهت إليه جاءت 
من جهات انتقامية قررت حتطيمه كي ال يواصل مسيرة السالم مع 

الفلسطينيني.

الصانع: حكومة نتنياهو ال تريد السالم 
وهي »األسوأ في تاريخ إسرائيل«

غزة ـ أ.ش.أ:أكد النائب العربي في الكنيســـت طلب الصانع أن 
احلكومة اإلسرائيلية احلالية ال تريد السالم مع الفلسطينيني، واصفا 

إياها بأنها »أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل«.
وقال الصانع فـــي تصريح إلذاعة »صـــوت العرب« امس عبر 
الهاتف من غزة »إن حكومة بنيامني نتنياهو ال تريد الســـالم وإمنا 
تريد االســـتمرار على رأس سلطة في إسرائيل فتخشى من عواقب 

اتخاذ أي قرار ميكن أن يعجل بسقوطها«.
وحول قضية بناء املستوطنات في الضفة، أكد النائب العربي أن 
إسرائيل ماضية في بناء املستوطنات في الضفة الغربية احملتلة رغم 
القرار الذي اتخذته مؤخرا بتجميد االستيطان الستئناف املفاوضات 

املباشرة مع اجلانب الفلسطيني.
وأشار الصانع إلى أن إسرائيل حتاول جاهدة أن حتمل مسؤولية 
فشل املفاوضات املباشرة للفلسطينيني الذين يحذرون من أن استئناف 
بناء املستوطنات في الضفة الغربية احملتلة سيعنى انتهاء احلوار 
املباشر مع إسرائيل. وقال »إن احلكومة اإلسرائيلية احلالية تعمل 
على ذلك من أجل أن تظهر أمام العالم بأنها راغبة في السالم، وأن 

اجلانب الفلسطيني هو الذي يرفض التوصل إلى اتفاق«.
وبشأن دور الواليات املتحدة من قضية االستيطان، أشار الصانع 
إلى أن الواليات املتحدة أثبتت في املرحلة السابقة أنها غير قادرة 
على الضغط على إسرائيل، حيث كانت تضع في كل مرة الشروط 
ثم تتراجع عنها مما أفقد املصداقية األميركية وأن تكون طرفا محايدا 

وضاغطا من أجل التوصل إلى اتفاق.

بعد مواقف تركيا األخيرة تجاه قضيتهم.. 
الفلسطينيون مهتمون بتعلم اللغة التركية

الشـــاب  ـ وكاالت: يتلعثـــم  عواصـــم 
الفلســـطيني يحيى ابوشـــنب وهو ينطق 
بصعوبة كلمات مركبة باللغة التركية لكنه 
يبدي اصرارا على تعلمها بشكل متقن داخل 
إحدى غرف الدراسة في جمعية تركية تنشط 

في قطاع غزة.
ويقضي ابوشـــنب نحو ساعتني بشكل 
يومي في مقر جمعية )ياردم الي ـ اخوة ال 
تعرف احلدود( التركية في غزة سعيا منه 
للتمكن من إتقان اللغة التركية ليس ألغراض 
الدراسة او التجارة بل تقديرا ملواقف تركيا 

جتاه سكان القطاع.
ويشهد قطاع غزة مؤخرا اهتماما بتعلم 
هـــذه اللغة وذلك بعد مواقف تركيا الالفتة 
جتاه القضية الفلسطينية خاصة عقب احلرب 
اإلسرائيلية على القطاع قبل عشرين شهرا 

وسعيها لرفع احلصار اإلسرائيلي عنه.
الى ذلك، تصاعدت املطالبات في تركيا 
مبحاكمـــة قادة االنقالب العســـكري في 12 
سبتمبر 1980، وفى مقدمتهم رئيس اجلمهورية 
األسبق كنعان ايفرين، باعتبارهم مسؤولني 
عن العديد من اجلرائم ضد اإلنسانية، وذلك 
عقب فـــوز حزمة التعديالت الدســـتورية 
املقدمة من احلكومة بشـــأن إصالح النظام 
القضائي، باألغلبية في االستفتاء الشعبي 

األحد املاضي.
وتتضمن التعديالت التي حصلت على 
أصوات 58.4% مـــن الناخبني تعديال ألغى 
مادة في الدستور متنع محاكمة قادة االنقالب 
مدنيا وجنائيا، وذكرت صحيفة »حريت« أن 
العديد من املنظمات املدنية، وفى مقدمتها 
جمعية املظلومني وجمعية حقوق اإلنسان 

إضافة إلى 650 مواطنا من أنحاء البالد تقدموا 
بشكاوى ودعاوى قضائية إلى نيابة أنقرة 
حملاكمة قائد االنقالب العســـكري اجلنرال 
كنعـــان ايفرين البالغ مـــن العمر 93 عاما، 
والذي تولى رئاسة اجلمهورية حتى عام 1989 
واجلنرال جناد تومر قائد القوات البحرية 
واجلنرال حتسني شاهني كايا قائد القوات 
اجلوية في ذلك الوقت الرتكابهم جرائم ضد 
اإلنسانية إبان فترة احلكم العسكري التي 

استمرت من 1980 حتى 1983.
وأضافـــت الصحيفة أن املدعـــي العام 
اجلمهوري ملدينة أنقرة أعد امللف القضائي 
التحقيقات  املتعلـــق بالتحقيق وســـيبدأ 
القضائية فور إعالن الهيئة العليا لالنتخابات 
رسميا نتائج االستفتاء على تعديل الدستور، 

ونشرها باجلريدة الرسمية.

تصاعد المطالبات في أنقرة بمحاكمة قادة انقالب 1980


