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 دكا ـ د.ب.أ: غـــادرت رئيســـة الوزراء الســـابقة خالدة 
ضياء امس من مســـكنها املؤجر بإحدى املناطق العسكرية 
مما اثار احتجاج انصارهـــا الذين وصفوا احلادث بالطرد 

االجباري.
  وأعلنت ادارة العالقات العامة في اجليش ان مغادرة ضياء، 
التي تتزعم حزب بنغالديش الوطني املعارض، مقر إقامتها 

من املنطقة العسكرية تأتي تنفيذا حلكم قضائي.

  اال ان اعضاء حزبها قالوا ان اجليش اجبرها على مغادرة 
املنزل  الذي عاشت فيه ٣٠ عاما، منذ مقتل زوجها في انقالب 

عسكري عام ١٩٨١.
  واتهمت احلكومة رئيسة الوزراء السابقة مبمارسة نشاطات 

سياسية من مسكنها باملخالفة لشروط عقد اإليجار.
  وكان املسكن املؤجر قد خصص ألرملة احلاكم العسكري 

ضياء الرحمن بعد االنقالب. 

 الجيش يطرد رئيسة وزراء بنغالديش السابقة من منزلها.. وأنصارها يحتجون

 إشارات متضاربة بشأن انضمام «العراقية» للحكومة.. وعالوي: اتفاق اقتسام السلطة «مات»
 مجلس النواب يصوت باإلجماع على مبادرة برزاني 

 بغداد ـ رويترز: وســــط مخاوف من انهيار اتفاق تقاســــم 
الســــلطة الهش في العراق، اعتبر إياد عــــالوي، رئيس كتلة 
العراقيــــة التي حصلت على اكبر عــــدد من املقاعد وبدعم من 
الســــنة في العراق أن االتفاق اجلديد القتسام السلطة «مات» 
وتوقع مزيدا مــــن العنف وذلك بعد ايام من التوصل لالتفاق 

الذي يهدف النهاء املشاحنات السياسية.
  وبعدما أشيع عن انفراط عقد القائمة أو خالفات بني مكوناتها، 
اعلن عالوي ان بعض اعضاء العراقية رمبا ينضمون للحكومة 

لكن «السواد األعظم» منهم مبن فيهم هو لن ينضموا إليها.
  وقال عالوي في مقابلة مع محطة سي.ان.ان التلفزيونية 
األميركية «نعتقد أن مفهوم اقتســــام الســــلطة مات اآلن. لقد 

انتهى».
  وسئل عن تأثير انتهاء اتفاق اقتسام السلطة على احلكومة 
املستقبلية فقال عالوي «سيشهد العراق على األرجح توترات 

وأعمال عنف».
  غير أن شخصيات أخرى في قائمة «العراقية» قالت أمس 

إنها ال تزال تعتزم املشاركة في احلكومة.
  ووصف أحد األعضاء االنســــحاب من جلسة البرملان التي 
عقدت اخلميس املاضي قبــــل التصويت على انتخاب رئيس 

اجلمهورية جالل طالباني، بأنه «سوء تفاهم».
  إال أن عالوي أبلغ سي.إن.إن بأنه يفكر في تشكيل معارضة 

برملانية بدال من املشاركة في احلكومة.
  وقال: «لن أكون جزءا من هذه املسرحية... هذه دكتاتورية 
جديدة في العراق» وهذا يتناقض مع ما قاله قياديون وأعضاء 
آخــــرون بالقائمة بأن الكتلة لم تعدل عن قرار املشــــاركة في 
احلكومة. حيث اعتبر طالل الزوبعي النائب بالعراقية تصريحات 
عالوي بأنها كانت «مفاجئة» وقال «سنشارك بقوة وسيكون 

لنا دور فاعل في القرارات السياسية».
  كذلك قال مصطفى الهيتي القيــــادي بالقائمة العراقية إن 
الكتلة ستشارك في احلكومة. كما وصف جابر اجلابري العضو 

بالقائمة االنسحاب من البرملان بأنه سوء تفاهم.
  وقال «ليس في نيــــة القائمة العراقيــــة مقاطعة العملية 

السياسية وهذا قرار قادة العراقية».
  واضاف «لكن هناك احتمالية مقاطعة احلكومة القادمة وعدم 

املشاركة فيها» اذا لم ينفذ املالكي االتفاق بالكامل.

  ويعزز حتول موقف العراقية املخاوف بشأن مستقبل االتفاق 
بشــــأن احلكومة والذي أنهى ثمانية أشهر من املساومات بني 

الفصائل الشيعية والسنية والكردية.
  ورغم أن نوري املالكي رئيس احلكومة املكلف من قبل طالباني، 
يتمتع بدعم كاف من االحزاب الشيعية والكردية ليحكم بدون 
«العراقية» لكن واشنطن وجيران العراق السنة يحرصون على 

متثيل كتلة العراقية املدعومة من السنة ايضا.
  جاءت هذه التصريحات متزامنة مع جلسة البرملان العراقي 
الثانية التي عقدت أمس برئاسة القيادي في العراقية، أسامة 
النجيفي ملناقشــــة تشكيل اللجان البرملانية والنظام الداخلي 

للبرملان وإعالن التزام الكتل بحكومة الشراكة الوطنية.
  وقد صوت أعضاء مجلس النواب العراقي أمس باإلجماع على 
دعم مبادرة رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البرزاني في 

جميع تفاصيلها ومنها االتفاقات بني الكتل السياسية.
  وذكرت فضائية العراقية احلكومية ان النواب صوتوا على 
دعــــم مبادرة البرزاني كاملة بعــــد أن افضت الى اتفاق الكتل 
السياســــية الفائزة باالنتخابات على الرئاسات الثالث فضال 
عن االتفاقات بني هذه الكتل والتي تتعلق بتشــــكيل املجلس 
الوطني للسياســــات الوطنية العليا برئاســــة عالوي وإلغاء 

قرارات االجتثاث بحق ٤ من قيادات هذه القائمة.
  كما افضت إلى اتفاق الكتل السياســــية على اقامة حكومة 
شراكة وطنية واعادة النظر بقانون املساءلة والعدالة واالصالح 

احلكومي والقانوني والسياسي واملصاحلة الوطنية.
  وسبق ذلك، اعالن مصدر بالدائرة اإلعالمية في مجلس النواب 
العراقي انعقاد جلسة البرملان الثانية برئاسة رئيس املجلس 
أسامة النجيفي»، مبينا أن اجللسة تضمنت مناقشة االتفاقات 
السياسية وموضوع النظام الداخلي للبرملان، فضال عن جلان 

املجلس النيابية وحتديد موعد اجللسة القادمة».
  وأضاف: «اجللسة عقدت بحضور ٢٤١ نائبا».

  قبل ذلك، اجتمع قادة كل الكتل السياسية أمس داخل القاعة 
الدستورية في مبنى البرملان، تباحثوا خاللها باالتفاقات السياسية 

التي مت التوافق عليها في اجتماعات الطاولة املستديرة.
  فيما ذكرت مصادر مقربة مــــن «العراقية» أن اياد عالوي 
ونوري املالكي اجتمعا أمس األول لتقريب وجهات النظر قبيل 

عقد جلسة البرملان أمس. 

 لنــــدن ـ أ ش أ: قالــــت صحيفة 
«الغارديــــان» البريطانية أمس ان 
اإلرث الذي خلفه الرئيس األميركي 
الســــابق جــــورج بــــوش ورئيس 
الوزراء البريطاني الســــابق توني 
بلير هو الســــبب وراء رحيل أعداد 
من املسيحيني عن العراق وانخفاض 

عددهم حاليا.
  ومضت الصحيفــــة تقول «لقد 
توهم جورج بوش االبن عندما قام 
بإطالق جنود اجليش األميركي على 
العراق عام ٢٠٠٣ أنه سيقوم باستبدال 
الرئيس العراق األسبق صدام حسني 
برئيــــس عربــــي دميوقراطي موال 
للواليات املتحــــدة يؤيد ـ بطبيعة 

احلال ـ سياسة الغرب املسيحي.
  غير أن بــــوش ـ أو «دوبيا» كما 
أطلقت عليه الصحيفة وتعني أسوأ 
رئيس للواليات املتحدة ـ قد خاب 
أمله فيما كان يأمله بعد ٧ سنوات 
من احلرب لم تتمخض ســــوى عن 
ظهور طائفــــة راديكاليــــة موالية 
إليران من شأنها أن جتبر األقليات 
العرقية العراقية على الهروب الى 

خارج البالد.
  واشارت الى احلوادث التي عانى 
منها املسيحيون جراء سياسة بوش 
وقالت «كل ذلك ما كان ليحدث سوى 
لنتيجة سياسة وميراث جورج بوش 

وتوني بلير». 

 «الغارديان»: ميراث بوش وبلير وراء هروب المسيحيين من العراق  

(أ.پ)   مسيحيون خرجوا في بروكسيل احتجاجا على االعتداءات األخيرة على مسيحيي العراق والهجوم على كنيسة سيدة النجاة 

 سو كي تدعو البورميين إلى العمل «سوياً» 

 مخطط اعتداءات ١١ سبتمبر سيبقى في السجن دون محاكمة 

 بعد رفع اإلقامة الجبرية عنها 

 رانغونـ  أ.ف.پ: حثت املعارضة البورمية اونغ 
سان ســـو كي بعد االفراج عنها أمس بعد اكثر من 
سبع سنوات متتالية قيد االقامة اجلبرية، انصارها 
الى العمل «سويا» من اجل مستقبل البالد ودعتهم 
الى احلضـــور اليوم الى مقر حزبهـــا على ما افاد 
مراسل فرانس برس. وظهرت احلائزة جائزة نوبل 
للسالم التي يرى انصارها انها جتسد احلل الوحيد 
امام النظام العسكري، مبتسمة عند بوابة منزلها 
لبضع دقائق بعد ان تبلغت امر االفراج عنها. وادلت 
بكلمات مختصرة امام حشود صاخبة طغى هتافها 
وتصفيقها على تصريحها. وقالت «يجب علينا ان 
نعمل سويا، متحدين». واضافت «ارجوكم، اذا اردمت 
االصغاء فتعالوا ظهر غد الى مقر» الرابطة الوطنية 
للدميوقراطية، (حزبها املنحل الذي خاضت به كامل 
نضالها منذ دخولها املعترك السياسي في بورما سنة 
١٩٨٨). وكانت السلطات البورمية العسكرية أفرجت 
أمس عن املعارضة اونغ سان سو كي رمز النضال من 
اجل الدميوقراطية في بورما واعلن مسؤول بورمي 
طالبا عدم كشف هويته لفرانس برس االفراج عن 
اونغ. وقبل ذلك بقليل وصل مسؤولون رسميون 
الى منزلها في شارع اجلامعة في الساعة حيث تلوا 
عليها امر النظام العسكري االفراج عنها في اخر يوم 
من حكم االقامة اجلبرية ١٨ شهرا. واعلن مسؤول 
طالبا عدم كشـــف هويته «انهـــا االن حرة». وافاد 
مراسل فرانس برس ان نحو الفي شخص جتمعوا 
قرب منزل احلائزة جائزة نوبل للسالم احملرومة 

من التنقل بحرية منذ مايو ٢٠٠٣. 

 كابول ـ أ.ف.پ: أعلن حلف شـــمال األطلسي 
والسلطات األفغانية أن مقاتلني من حركة طالبان 
شنوا هجوما على قاعدة للحلف في مطار جالل اباد 
أمس وأنه صد الهجوم مبؤازرة اجليش األفغاني 

مؤكدين ان ٨ مهاجمني قتلوا.
  وأكدت القوات الدولية واألفغانية ان الهجوم 
الذي تبنته حركة طالبان، لم يسفر عن مقتل 
او جرح اي من جنود احللف او العســـكريني 

األفغان.
  وقال احللف األطلسي في بيان ان «قاعدة متقدمة 
(للحلف) استهدفت بنيران اسلحة خفيفة اطلقها 
عدد غير محدد من املتمردين لكن اجليش األفغاني 
والقوة الدولية التابعة للحلف تصديا لهم بسرعة 

وقتال ٨ منهم».
  ووقع الهجوم فجر أمس على املطار الذي تتمركز 
فيه طائرات ومروحيات وطائرات من دون طيار 
تابعة للجيش االميركي وتعمل حتت راية القوة 
الدولية للمساعدة على إرساء األمن في افغانستان 

(ايساف).
  وبعيد بـــدء الهجوم، أعلن الناطقون باســـم 
طالبان ذبيح اهللا مجاهـــد في اتصال هاتفي مع 
فرانس برس ان ١٤ مقاتال اقتحموا املطار وفجر 

بعضهم قنابل.
  ومطار جالل اباد مطـــوق بأكياس من الرمل 
وحتميه قوة اميركيـــة كبيرة. وهو يضم ٢٥٠٠ 
عسكري أجنبي ويعد ثالث قاعدة جوية للحلف 

في افغانستان.
  ووقع الهجوم غداة عملية انتحارية فاشـــلة 
اســـتهدفت قـــوة احللف في كابـــول، اذ ان منفذ 
الهجوم فجر سيارته املفخخة قبل وصول القافلة 

املستهدفة.
  وأدى التفجير الى مقتل منفذه وإصابة جندي 

أفغاني بجروح طفيفة.
  إلى ذلك ذكرت صحيفة واشـــنطن بوست في 
تقرير نشرته امس ان خالد شيخ محمد الذي يعتقد 
انه مدبر اعتداءات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ في الواليات 
املتحدة، سيبقى على االرجح في السجن من دون 

محاكمة في الوقت الراهن.
  واكدت الصحيفة نقال عن مسؤولني في االدارة 
االميركية طلبوا عدم كشـــف اسمائهم، ان ادارة 
الرئيس باراك اوباما توصلت الى خالصة مفادها انها 
ال تستطيع ان حتيل خالد شيخ محمد الى محكمة 
فيدرالية بسبب معارضة اعضاء في الكونغرس 

وفي مدينة نيويورك.
  ولـــم يحصل احلل القاضي باجـــراء محاكمة 
عسكرية على التأييد ايضا، الن الرئيس سيخسر 
تعاطف بعـــض انصاره التقدميـــني، كما ذكرت 

الصحيفة.
  ويفترض ان جترى احملاكمة قبل االنتخابات 
املقبلـــة وتتطلب اجواء سياســـية  الرئاســـية 
مختلفة، كما اكد مســـؤولون نشـــرت الصحيفة 

تصريحاتهم.

 سوكي حتيي مؤيديها بعد االفراج عنها أمس 

 جمال مبارك: ليست لدي طموحات شخصية تتعلق بالرئاسة 

 طهران تبدأ تصنيع منظومة «إس ـ ٣٠٠» الدفاعية بنسختها المحلية 

على عدم اســـتخدام الشعارات 
الدينية في الدعاية االنتخابية.

  في شأن مصري آخر، نفى اللواء 
مراد موافي محافظ شمال سيناء 
ما بثته بعض الوكاالت واملواقع 
اإلخبارية بخصوص الكشف عن 
خلية إرهابية واعتقال أكثر من 
٢٠ شـــخصا في مدن: العريش، 
ورفح، والشيخ زويد لالشتباه في 

انتمائهم الى فكر متطرف.
  غير أن احملافظ أوضح ـ في 
تصريح له أمسـ  أن مباحث أمن 
الدولة تكثف جهودها للقبض على 
خلية إرهابية ثانية مكونة من ٧ 
مصريني من أبناء محافظة مطروح 
تردد انهم هربـــوا الى محافظة 
شمال سيناء سبق اعتقالهم عن 
طريق أمـــن الدولة على خلفية 
نشـــاط ديني وسياســـي. وأكد 
احملافظ في تصريحات صحافية 
أن كل ما نشر ليس له أساس من 
الصحة، مشيرا إلى أن كل أبناء 
سيناء بخير واألمور طبيعية جدا، 
وأنه جار اتخاذ الالزم نحو نشر 

مثل هذه األخبار الكاذبة. 

 القاهـــرة ـ وكاالت: أكد جنل 
الرئيـــس املصـــري حســـني 
مبارك، جمال مبارك الذي شكل 
حمالت مصرية لدعم ترشيحه 
للرئاسة، انه ليست له «طموحات 
شخصية»، كما ذكرت الصحافة 

احمللية.
  وكتبـــت صحيفـــة األهرام 
احلكومية على صفحتها االولى 
«جمال مبارك: ليس لدي طموح 
شخصي». وكانت الصحيفة تنقل 
تصريحات جلمال مبارك خالل 

مقابلة مع التلفزيون املصري.
  وبحســـب صحيفة املصري 
اليوم قال جمال مبارك ردا على 
سؤال بشأن مشروعه السياسي 
الشخصي، «ليس لي طموحات 
شخصية رغم ما يدور في ذهن 

الناس».
  واضاف «أريد دورا أساعد به 
احلزب والدولـــة على التغيير. 
وأريد ان أساعد مرشح احلزب 
على تنفيذ برنامجه». وقال موجها 
كالمه الى مقدم البرنامج «أمامنا 
مهام مهمة في العامني املقبلني. 

 عواصمـ  وكاالت: اكدت الواليات 
املتحدة امس االول ان اي محادثات 
جديدة مــــع ايران حول برنامجها 
النووي يجب ان جتري في وسط 
اوروبــــا اوال، لكنها أوضحت انها 
منفتحة على احتمال عقد اجتماعات 
اخــــرى في تركيا، كمــــا اقترحت 

ايران.
  وقال املتحدث باسم اخلارجية 
االميركية فيليب كراولي للصحافيني 
ان «اإلجمــــاع العــــام حصل على 
عقــــد االجتماع االول في وســــط 

اوروبا».
  واضاف ان «اسطنبول قد تصلح 
الستضافة اجتماع ثان للمتابعة». 
وعرضت وزيرة خارجية االحتاد 
االوروبي كاثرين اشتون على ايران 
عقد لقاء في اخلامس من ديسمبر، 
باسم القوى الست التي تتابع امللف 

النووي االيراني.
  وأعربت اشتون عن رغبتها في 
ان يعقد االجتماع االول مع ايران 
«في مكان ما في اوروبا» مقترحة 
حصوله في سويسرا او النمسا، 

بحسب املتحدث باسمها.
  ولم يوضح كراولي ملاذا يفضل 
انعقــــاد اللقاء في بلد في وســــط 
اوروبا، مكتفيا بالقول «نعتقد انها 

وأملح فـــي عينيك عدم تصديق 
لكن امامنا حتديًا كبيرًا».

  وجمـــال مبـــارك (٤٦ عاما) 
القريب جدا من أوســـاط رجال 
االعمـــال، هـــو أحد أبـــرز قادة 
الدميوقراطي  الوطنـــي  احلزب 

(احلاكم).
  ويعتبر منذ بضع ســـنوات 
خليفـــة محتمال لوالـــده البالغ 
من العمر ٨٢ عاما والذي يتولى 
الرئاســـة منذ ١٩٨١. في غضون 
ذلك، رفض سياسيون من مختلف 
األحزاب ما قام به أفراد من جماعة 
اإلخوان املسلمني احملظورة من 
اقتحـــام جلامعة اإلســـكندرية 
اخلميس املاضي وحتطيم بعض 
منشآتها وأثاثها وقيامهم بأعمال 
دعائية ملرشحيهم داخل أسوار 
اجلامعة، وطالبوا بالتصدي ملثل 
هذه املمارسات لردع كل من تسول 

له نفسه خرق القانون.
  وصرح د.علي الدين هالل أستاذ 
العلوم السياسية وأمني اإلعالم 
الدميوقراطي  الوطني  باحلزب 
بأن ما متارسه اجلماعة احملظورة 

مكان افضل وانسب للقاء اول».
اقترحت مؤخرا  ايران    وكانت 

عقد جولة احملادثات في تركيا.
الربيع املاضي، توصلت    وفي 
تركيا والبرازيل الى اتفاق مع ايران 
حول تبادل الوقود النووي، وهو 
اتفاق رفضته الواليات املتحدة في 

وقت الحق.
  عسكريا، صرح مسؤول عسكري 

رئيس حزب التجمع ان ما ارتكبته 
اجلماعـــة احملظـــورة في حق 
جامعة اإلسكندرية يعد مخالفة 
جسيمة وجرما في حق املجتمع 
واجلامعة، ويعـــد أيضا حتديا 
علنيا وصريحا لتعليمات اللجنة 
العليا لالنتخابات والتي نصت 

من انتهاكات للحرم اجلامعي هو 
منهج مرفوض متاما في العمل 
السياســـي، ألن استخدام القوة 
والعنف في عمل سياسي يعني 
فرض أشياء كأمر واقع باإلكراه 

على املجتمع.
  من جهته، قال د.رفعت السعيد 

ايراني امس بأن منظمة الصناعات 
الدفاعيــــة االيرانيــــة تقوم حاليا 
بتصنيع منظومة مرصاد املماثلة 
ملنظومة الدفاع اجلوي الصاروخية 
«اسـ  ٣٠٠» لتحقيق االكتفاء الذاتي 

في هذا املجال.
  وكانــــت روســــيا حظرت بيع 
منظومة «اسـ  ٣٠٠» إليران مبوجب 
عقوبات فرضها مجلس األمن على 

طهران بسبب برنامجها النووي.
  وقــــال مســــؤول التخطيــــط 
واالســــتعداد مبقر خامت األنبياء 
للدفاع اجلوي العقيد فرامرز روح 
افزا لوكالة انباء «مهر» اإليرانية ان 
منظومة مرصاد قادرة على التصدي 

للصواريخ الباليستية.
افزا  العقيــــد روح    وأوضــــح 
ان منظومــــة مرصــــاد املصنعة 

محليا بكامــــل مكوناتها من فئة 
التي تســــتخدم على  الصواريخ 

ارتفاع متوسط.
  وحول منظومة الصواريخ التي 
تعمل في ارتفاعات عالية، أوضح 
ان ايران متلك منظومة صواريخ 
«اسـ  ٢٠٠» وقد مت حتديث وتطوير 
هذه املنظومة لتصبح أكثر كفاءة 

وفاعلية من السابق. 

 األمن المصري يكثف البحث عن «خلية إرهابية» وينفي اعتقال إسالميين في سيناء 
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