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بلغرادـ  أ.ف.پ: اعلن ميلوراد دوديتش الرجل 
القوي لصرب البوسنة الذي من املتوقع ان يصبح 
رئيس اجلمهورية الصربية، ان البوسنة والهرسك 
»يســـتحيل ان تصبح دولة، ولم تكن دولة ولن 
تكـــون«. وقال دوديتش ذلك في مقابلة نشـــرتها 

صحيفة داناس الصربية امس األول.
وأضاف دوديتش ان »الفكـــرة القائلة بإمكان 

تطبيـــع العالقات في البوســـنة )بني اجلمهورية 
الصربية واالحتاد الكرواتي املسلم( ليست موجودة 
إال في األوساط الليبرالية والدميوقراطية في بلغراد 
ولدى املجتمع الدولي الـــذي يحاول منذ 20 عاما 
احلفاظ على هذا الوهم، لكنه لم ينجح«. وقال »ليس 
لدي ما أناقشه معهم )مندوبو املجتمع الدولي(. كل 
شيء معروف حتى اآلن. )وجود( البوسنة ممكن 

بصفتها احتاد جمهوريات، وإال فلن تكون موجودة«. 
وفي مقابلة أخرى مع صحيفة غالس سربسك في 
البوسنة، أكد الزعيم الصربي انه ينوي تطبيق ما 
كان يقوله خالل احلملة، اي حماية احلكم الذاتي 
للجمهورية الصربية وعدم السماح بنقل صالحياتها 
الى املؤسسات املركزية للبوسنة. وقال »سنثبت 

اننا قادرون على تطبيق« هذه السياسة.

دوديتش: يستحيل أن تصبح البوسنة دولة!

محاكمة فرنسي أحرق نسخة من المصحف الشريف وتبّول عليها..
وكنيسة أميركية تطلق حملة »ال تحرق.. اقرأ وتعلم« لتفهم تعاليم اإلسالم

عواصـــم ـ وكاالت: مازالت قضية حرق املصاحف تتفاعـــل في أكثر من مكان في 
العالم، حيث أعلن القضاء الفرنســـي أن الرجل الذي بث عبر االنترنت شريط ڤيديو 
وظهر فيه وهو يحرق صفحة من القرآن ويتبول على رمادها، ســـيمثل امام محكمة 
ستراسبورغ في شرق فرنسا بتهمة التحريض على احلقد العرقي. واوضحت احملكمة 

ان املتهم »سيمثل قريبا« امام القضاء بعد اعتقاله االثنني املاضي.
وفي هذا الفيلم السيئ النوعية والذي يستغرق عرضه نحو الساعة قام رجل اوال 
بقطـــع صفحة من املصحف وصنع منها طائـــرة ورقية اطلقها على كوبني زجاجيني 
يفترض انهما ميثالن برجي مركز التجارة العاملي. ثم قام الرجل بحرق هذه الصفحة 

بعد غمسها بالكحول قبل ان يطفئ النار بالتبول عليها في طبق عميق.
والرجل الذي ظهر مكشوف الوجه في بداية الڤيديو واعلن هويته يقيم في مدينة 
بيشهامي التابعة لدائرة ستراسبورغ وفقا للعنوان املكتوب على رسالة التقدمي. وقد 

استجوبته الشرطة االثنني وفقا للنيابة.
من جهته، قال عبدالعزيز شـــكري املندوب العام ملسجد ستراسبورغ الكبير الذي 
عثر على الڤيديو وابلغ السلطات بأمره بعد ان اجرى نقاشا مع الرجل »اذا لم نتحرك 

فإننا نسمح بذلك للناس بحرق كتاب مقدس«.
في املقابل اقترحت كنيسة »فرست يونايتد ميثودست« في والية الينوي االميركية 
مبـــادرة بعنوان »ال حترق.. اقرأ وتعلم« ودعت املصلني وســـكان املنطقة الى قراءة 
املصحف الشريف املترجم الى اإلجنليزية وتدرس معانيه بهدف فهم تعاليم اإلسالم 

وإحداث التقارب ونشر التسامح.
واعلن قسيس الكنيسة دين شابلي كما أورد راديو »سوا« أن جناح مبادرة قراءة 
القرآن شجعته على دعوة علماء املسلمني اميركيني الى إلقاء محاضرات وندوات للقاء 
من جهة أخرى، قال  غير املسلمني وتزويدهم مبعلومات صحيحة عن اإلسالم.  
األمني العام لرابطة مسلمي ماالوي أمس األول ان مسلمني في جنوب ماالوي أحرقوا 
نســـخا من الكتاب املقدس احتجاجا على قيام مؤسسة تبشير بتوزيعها في مدارس 

إسالمية.
وقال الشيخ عمران شريف األمني العام للرابطة لـ »رويترز« »أثار ذلك ضيق بعض 

اآلباء وزعماء آخرين جلأوا الى حرق الكتب املقدسة.. احتجاجا«.
وتابع ان حرق الكتب املقدســـة قام به نفر من املســـلمني املتعصبني وقد أمرتهم 

الرابطة بالكف عن ذلك.
وفي ماالوي 1.7 مليون مسلم يعيش غالبيتهم في جنوب البالد التي يقطنها نحو 

15 مليون نسمة.
ولقي احتجاج املسلمني انتقادات واسعة النطاق في ماالوي وهي بلد علماني يكاد 
ال يشـــهد توترات دينية. اذ طالب الكاهن مكدونالد كدواتي وهو رجل دين مسيحي 

كبير رجال الدين املسلمني بدعوة أتباعهم للكف عن حرق نسخ الكتاب املقدس.
وقال كدواتي »هذه حالة محزنة من عدم التسامح الديني ونحن ندينها بال حتفظ«. 

ودعا الشرطة العتقال من يقومون بذلك.

من جانبه، قال املفتش العام للشـــرطة بيتر موخيتو ان الشـــرطة فتحت حتقيقا 
لكنه لم يذكر عدد النسخ التي أحرقت.

وقالت مؤسسة جديون انترناشونال التي تكرس نفسها لتوزيع نسخ من الكتاب 
املقدس في شـــتى أنحاء العالم في موقعها على االنترنت انها وزعت نحو 90 مليون 

نسخة من الكتاب املقدس في 22 دولة في شرق افريقيا.
وفي فلســـطني احملتلة، قام ســـتة من حاخامات املســـتوطنني امس األول بزيارة 
تضامنية لقرية بيت فجار بالقرب من مدينة بيت حلم بعد أن قام مستوطنون يهود 
متطرفون بإضرام النار في مســـجد األنبياء االثنني املاضي، واحضروا معهم نسخا 

من القرآن وزعوها عوضا عن النسخ احملروقة.
وقال احلاخام مناحيم فرومان بعد تســـليم صندوق يحتوي على عشرين نسخة 
من القرآن بدل تلك التي احرقت في املسجد، ان »هذه االرض هي ارض السالم واهلل 

سينتقم من أولئك الذين قاموا بحرق املسجد«.
وقال احلاخام فرومان لـ »فرانس برس« »كان من املهم ان نزور بيت فجار لنبرهن 
ان املستوطنني ليسوا جميعا اناسا يسعون الى احلرب ولكننا نريد ان نعيش بسالم 

مع جيراننا«.
وقال عابد فرج اهلل الذي جاء الى بيت فجار من قرية كفر ادنا برفقة مستوطنني 
يعيشـــون في مســـتوطنة مجاورة، »نحن من عائلة واحدة وعلينـــا ان نـــــعيش 

معا«.

مؤسسة تبشيرية توزع نسخاً من الكتاب المقدس في مدارس إسالمية بماالوي.. ومتشددون يحرقونها احتجاجًا

»القاعدة« يكشف تفاصيل جديدة لمحاوالت 
اغتيال مساعد وزير الداخلية السعودي 

دبيـ  العربية نت: عرض تنظيم 
القاعدة في اليمن تسجيال مرئيا 
جديدا تضمــــن تفاصيل محاولة 
االغتيال الفاشــــلة لألمير محمد 
الداخلية  بن نايف مساعد وزير 
السعودي للشؤون األمنية في العام 
املاضي، كما كشــــف عن تفاصيل 
محاولة إسقاط طائرته قبل هبوطها 
في صنعاء عام 2009. وظهر في 
الڤيديو القائد العسكري لتنظيم 
القاعدة في اليمن قاســــم الرميي 
وهو يهدد مبزيــــد من العمليات 
والقتل ويقف إلى جانبه املطلوب 
الذي نفذ عملية انتحارية في منزل 
األمير محمد.  وجاء حديث الرميي 
ضمن مادة فيلمية لتنظيم القاعدة 
في اليمن، جتاوزت مدتها الساعة 
وخصصت الستعراض مخططات 
استهداف مساعد وزير الداخلية 
الســــعودي.  واستعرض الفيلم 
مراحل التخطيط للعملية الفاشلة 
التي جرت داخل قصر املسؤول 
السعودي في السادس من رمضان 
من العام قبل املاضي، وفيه يشرح 
تولي أحد املطلوبني اليمنيني عملية 
التنسيق الكاملة بإشراف مباشر 
من الرميي.  كما كشــــف التنظيم 
بالتفاصيــــل ما كان قد تســــرب 
إعالميــــا عن محاولة اســــتهداف 
طائرة املسؤول السعودي، عند 
محاولتهــــا الهبــــوط فــــي مطار 
صنعاء عــــام 2009، وعلى مدى 
عامني منذ صعود تنظيم القاعدة 

في اليمن والعمل مستمر ملالحقة 
ومطاردة التنظيم من قبل أجهزة 
األمن ملواجهة مخططات التنظيم 
التي تستهدف السعودية والتي 
سجلت فشال مستمرا. من جهته، 
حتدث الصحافي املتخصص في 
شؤون تنظيم القاعدة فارس بن 
حزام عن محاوالت القاعدة اغتيال 
الداخلية للشؤون  مساعد وزير 
األمنية األميــــر محمد بن نايف، 
حيث أكد أن هذه احملاولة ليست 
األولى، بل ســــبقتها محاولة في 
التنظيم  نهاية 2004 عندما كان 
نشطا في السعودية عبر استهداف 

مقر وزارة الداخلية. 
وأضــــاف قائــــال، إن احملاولة 
الثانيــــة كانت عندما علم تنظيم 
القاعدة بوجود زيارة لألمير محمد 
بن نايف لليمن، في يناير 2009 
رغم أنها زيارة غير معلنة.  وتابع 
»بن حــــزام« أن احملاولة الثالثة 
هي تلك التي شاهدها اجلميع في 
رمضان ما قبــــل املاضي، والتي 
حاول فيها التنظيم اغتيال األمير 
محمد داخل مكتبه في قصره عندما 
التنظيم  أفراد  كان يستقبل أحد 
الذي أعلن عــــن توبته من أفكار 
التنظيم، أما الرابعة، فقد وئدت في 
مهدها عندما دخل اثنان من عناصر 
التنظيم إلى احلدود الســــعودية 
ومعهم أحزمة ناسفة، ولكنهم قتلوا 
بعد دخولهم احلدود السعودية 

في جازان.

صنعاءـ  وكاالت: للمرة الثانية خالل أقل من عام 
تغلق السفارة البريطانية أبوابها في صنعاء حتى 
»تستقر األوضاع«، وتشدد السلطات اليمنية إجراءاتها 
األمنية حول مقر السفارة بصنعاء والشوراع والطرق 
املؤدية إليها بعد االعتداء املسلح الذي تعرضت له 

سيارة تابعة للسفارة تقل 4 من موظفيها أمس.
وفي الوقت الذي أشــــارت فيه مصادر أمنية إلى 
إصابة 3 من املارة نتيجة إطالق صاروخ على سيارة 
موظفي السفارة من قبل مجهولني الذوا بالفرار، قالت 
وزارة اخلارجية البريطانية ان احد ديبلوماسييها 
أصيب بجروح.  ووقع الهجوم على مسافة حوالي 3 
كيلومترات من السفارة في شارع خوالن الذي يسلكه 
الديبلوماسيون كل صباح للتوجه الى القنصلية، 

كما افاد مراسل وكالة فرانس برس في املوقع.

وقد أفادت وزارة اخلارجية البريطانية بإصابة 
احد موظفي السفارة بجروح طفيفة في الهجوم.

ويرى املراقبون أن أصابع االتهام تشير إلى 
مسؤولية تنظيم القاعدة عن احلادث على اعتبار 
أن أسلوب تنفيذه هو نفس األسلوب الذي تنتهجه 
عناصر التنظيم. من جهة أخرى، أكدت اخلارجية 
الفرنسية مقتل املدير الفرنسي لفرع مجموعة »او 
ام في« النمسوية للطاقة في اليمن برصاص احد 
احلراس داخل حرم مقر الشركة قرب صنعاء، 
كما أفادت مصادر فــــي اجهزة األمن. وقال احد 
املصادر األمنية ان »احلارس املسلح فتح النار 
على املدير وهو يهتف اهلل اكبر« دون ان يتمكن 
مــــن حتديد ما اذا كان الهجوم ناجتا عن خالف 

شخصي او دوافع اخرى.

ميركل تدافع عن موقف الرئيس فولف
المعترف باإلسالم »جزءًا من ألمانيا«

برلني ـ د.ب.أ: دافعت املستشـــارة األملانية 
أجنيال ميـــركل عما ورد يـــوم األحد املاضي 
في خطاب الرئيس األملاني كريستيان فولف 
مبناســـبة الذكرى العشرين للوحدة األملانية 
عن اإلسالم في الوقت الذي طالبت فيه مبزيد 

من االعتراف باملسيحية.
وكان ساسة منتمون لتحالف ميركل املسيحي 
الدميوقراطـــي وجهوا انتقادات إلى ما تناوله 
فولف خالل خطابه أن اإلسالم صار جزءا من 
البالد كاملسيحية واليهودية عندما قال إن أملانيا 
لديها تاريخ مسيحي ـ يهودي، »لكن اإلسالم 

أصبح أيضا جزءا من أملانيا اليوم«.
البرملانية  الكتلة  وخالل جلســـة ألعضاء 
لتحالف ميركل املسيحي نقل بعض احلاضرين 
عن املستشارة األملانية إشارتها لهذه اجلملة 
التي وردت في خطـــاب الرئيس مع تأكيدها 
ان ذلك ال يعني أن اإلسالم هو »أساس للذات 
الثقافيـــة ألملانيا«. وقالت ميـــركل إن معيار 
اندماج األجانب هو القانون األساسي للدولة 

ال الشريعة اإلسالمية.
وأعربت ميركل مجددا عن تأييدها لتدريب 
األئمة املسلمني العاملني في أملانيا في الوقت 
الذي طالبت فيه بظهور أقوى لصورة اإلنسان 
املســـيحي داعية إلى مزيد مـــن التفكير في 
حرف »ســـي« الذي يرمز إلى املســـيحية في 

اسم حتالفها.

وكان رئيـــس املجموعة البرملانية للحزب 
املسيحي االجتماعي البافاري، الذي يكون مع 
احلزب املسيحي الدميوقراطي بزعامة ميركل 
ما يسمى بالتحالف املسيحي، أكد أن اإلسالم 

ليس جزءا من الثقافة األملانية.
وقال هانز بيتر فريدريش أمس األول في 
برلني: »ال أوافق على أن اإلسالم جزء من ثقافتنا. 

أنا غير موافق على هذا التفسير للرئيس«.
وذكر فريدريش أن الثقافة املسيحية الغربية 
مع األصول اليهودية هي الثقافة الرائدة التي 

اندمج فيها كل من يريد العيش في أملانيا.
وفـــي الوقت نفســـه، قـــال فريدريش إن 
الرئيس حتدث خالل خطابه عن موضوعات 
مهمة تتم مناقشتها في الوقت احلالي، وقال: 
»اخلطـــب اجليدة تتميز بأنها تطرح القضايا 

السليمة«.
وذكر فريدريـــش أن هناك حقائق البد من 
أخذهـــا في االعتبار، وهي أن هناك ماليني من 
املسلمني يعيشون في أملانيا.  من جانبه، قال 
رئيس جلنة شؤون الداخلية في البرملان األملاني،  
فولفغانغ بوسباخ، املنتمي إلى احلزب املسيحي 
الدميوقراطي بزعامة ميركل، في تصريحات 
لصحيفة »بيلد« األملانية الصادرة اليوم: »رغم 
أن اإلســـالم أصبح اآلن جزءا من واقع احلياة 
في أملانيا، لكن التقاليد املسيحية ـ اليهودية 

هي التي تنتمي إلينا«.

تزامناً مع مطالبتها بمزيد من االعتراف بالمسيحية

املستشارة األملانية أجنيال ميركل

األردن: مسابقة ألجمل كاريكاتور 
حول مقاطعة االنتخابات

تشاڤيز يعطي زخمًا لثورته الزراعية
ويطلق حملة جديدة للتأميم

عمان ـ يو بي آي: اطلقت اللجنة املركزية للقطاع الشـــبابي في 
حزب جبهة العمل اإلسالمي األردني حملة »كاريكاتوري« لتفعيل 
دور الشباب في القضايا الوطنية ومنها مقاطعة االنتخابات النيابية 

املقبلة.
وقال رئيس اللجنة املركزية للحزب غيث القضاة في تصريح 
صحافي امس أن »حملة كاريكاتوري« ستدعو رسامي الكاريكاتير 
واملوهوبني واملبدعني إلى املشـــاركة في التعبير بصورة واضحة 
عن فكرة مقاطعة االنتخابات النيابية املقبلة احتجاجا على قانون 

»الصوت الواحد« الذي ال يلبي طموحات الشعب األردني.

كراكاسـ  أ.ف.پ: أعطى الرئيس الڤنزويلي هوغو تشاڤيز زخما 
إضافيا للثورة الزراعية الراميـــة الى زيادة االنتاج في هذا البلد 
املستورد للمنتجات الزراعية من خالل إعالنه حملة جديدة للتأميم، 
فـــي خطوة أثارت انتقادات من جانب املعارضة التي اعتبرت انها 

لن حتل مشكلة النقص في املواد الغذائية.
كما ينوي تشـــاڤيز اســـتئناف مكافحته للملكيات الشاسعة 
املعروفة بـ »التيفونديا« وعمليات »املضاربة« بعد ان مارس نوعا 
من الهدنة قبل االنتخابات التشريعية نهاية سبتمبر التي أسفرت 
عـــن فوز اضعف من املتوقع حلزبه وزيـــادة في مقاعد املعارضة 

في البرملان.
ومنذ وصول تشـــاڤيز الى احلكم عام 1999، ســـيطرت الدولة 
الڤنزويلية على نحو 3 ماليني هكتار، اي ما يوازي 10% من األراضي 

الصاحلة للزراعة في البالد )30 مليون هكتار(.
وخالل االشـــهر االخيرة، قام تشـــاڤيز ايضـــا بتأميم عدد من 
الشركات املنتجة او املوزعة لألغذية )حليب، قهوة، سكر، حبوب( 
واشترى سلسلة احملال التجارية الكبرى ايكسيتو التابعة للشركة 
الفرنسية كازينو، بهدف إنشاء شبكة محال جتارية »اشتراكية« 

تبيع منتجات بأسعار بخسة.

موسوي يدعو إلى إجراء استفتاء
حول سياسة أحمدي نجاد »المدمرة«

عواصمـ  وكاالت: تطمح إيران 
الثنائية مع  الى تعزيز عالقاتها 
دول مجلـــس التعاون اخلليجي 
عبر تكثيف الزيارات املتبادلة بني 
اجلانبني لبناء أفضل العالقات في 
جميع املجاالت. وفي هذا اإلطار 
يبـــدأ وزير اخلارجيـــة اإليراني 
منوجهر متكي يوم االحد املقبل 
زيارة رسمية الى سلطنة عمان 
اللجنة  للمشاركة في اجتماعات 
االقتصاديـــة املشـــتركة الثالثة 
عشرة وإجراء محادثات مع كبار 

املسؤولني العمانيني.
من جهته أعلن السفير اإليراني 

لدى ســـلطنة عمان حســـني نوش ابادي ان متكي 
ســـيزور مسقط على رأس وفد رفيع للمشاركة في 
اللجنة االقتصادية املشتركة التي ستناقش القرارات 
التي مت التصديق عليها في االجتماعات الســـابقة 
وتقييم النشـــاطات التي متت في هذا املجال. ومن 
املقرر ان تناقش اللجنة االقتصادية املشـــتركة بني 
البلدين التعاون الثنائي في مجال املالحة البحرية 
وتصدير السلع العمانية من خالل إيران الى الدول 

اآلسيوية. .  
وفي سياق تبادل الزيارات بني إيران ودول مجلس 
التعاون اخلليجي وصل اليوم وفد ايراني اقتصادي 
وجتاري ومالي رفيع املستوى برئاسة مساعد النائب 
االول للرئيس اإليراني لالشـــراف والتنســـيق في 
السياسات االقتصادية علي آغا محمدي الى الدوحة 
تلبية لدعوة من املمثل اخلاص لولي العهد ومساعد 
وزير اخلارجية القطري لشؤون املتابعة محمد بن 

عبداهلل الرميحي.
في غضون ذلك، دعا احد قادة املعارضة في إيران 

مير حسني موســـوي الى إجراء 
اســـتفتاء حول سياسة الرئيس 
محمود احمدي جناد، واصفا إياها 
بأنها »خطيرة« وفق ما نقل عنه 
أمـــس االول موقـــع )كالم دوت 
كوم( املعارض. وقال موســـوي 
وهو رئيس وزراء سابق مخاطبا 
احمدي جناد »من ســـمح لك بان 
تضع إيران فـــي مواجهة العالم 
اجمع عبر انتهاج سياسة مغامرة 
وديكتاتورية وخلق هذا الوضع 
اخلطير بالنســـبة الـــى البالد«.  
وأضاف موسوي »نظموا استفتاء 
لنرى ما اذا كان الشـــعب يوافق 
على هذه السياســـة املدمرة ام ال. ان للنظام اوهاما 
خطيرة وهو يدمر كل اجلسور، الكبيرة والصغيرة، 

خلفه«.
في ســـياق آخر، هبطت أمـــس األول في مطار 
طهـــران الدولي أول طائرة مصرية بعد انقطاع دام 
33 عامـــا. وقالت وكالة االنباء اإليرانية الرســـمية 
)ارنا( امس انه بعـــد مضي 33 عاما هبطت مبطار 
طهـــران الدولي اول طائرة تابعة للخطوط اجلوية 
املصرية )اسمارت( حاملة الوفد اإليراني الذي كان 
في زيارة الى مصر برئاسة مساعد الرئيس اإليراني 
ورئيس منظمة التراث والسياحة حميد بقائي. وأعلن 
مساعد رئيس اجلمهورية ان االتفاقية الرسمية التي 
ابرمت إلقامة خط جوي بني طهران والقاهرة توفر 
االرضية لتوســـيع العالقات بني القطاعني اخلاص 
اإليراني واملصري خاصة في مجال الصناعات اجلوية 
والسياحة والشؤون االقتصادية األخرى معربا عن 
امله في ان يتعـــزز التعاون بني البلدين في جميع 

املجاالت.

اليمن: مقتل فرنسي برصاص حارسه 
وهجوم صاروخي يصيب ديبلوماسيا بريطانيا  

هبوط أول طائرة مصرية في طهران بعد 33 عاماً وإيران تطمح لترسيخ عالقاتها مع دول الخليج

)أ.پ( رجال أمن مينيون في املوقع الذي استهدفت فيه السيارة 

الزعيم املعارض مير حسني موسوي


