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 بروكســــل ـ أ.ف.پ: اعتقــــل القضاء 
البلجيكي امس األول شبكتني إسالميتني 
يشتبه في أن إحداهما كانت تعد اعتداء 
في البالد في وقت تتصاعد فيه املخاوف 

في أوروبا.
  ففي قضية أولى، قام عناصر الشرطة 
باعتقال ٧ أشخاص هم ستة بلجيكيني 
مــــن أصل مغربــــي وروســــي من أصل 

شيشاني.
  وفــــي الوقــــت نفســــه، مت اعتقال ٣ 
هولنديني من أصل مغربي في امستردام، 
كذلك، أعلن القضاء البلجيكي القبض على 
«نحو ١٥ شخصا» من األوساط اإلسالمية 
في بروكسل في إطار قضية «إرهابية» 
منفصلة عن قضية إحباط محاولة اعتداء 

في البالد. 

 عمــــانـ  يو.بي.آي: اعلن 
احملامي العراقي بديع عزت 
عارف امس تخليه عن الدفاع 
عن موكله عراب االفك نائب 
الرئيس العراقي السابق طارق 

عزيز احملكوم باالعدام.
  وقال عــــارف ليونايتد 
برس انترناشيونال: قررت 

التخلــــي عن مهمــــة الدفاع 
عــــن طارق عزيز ألســــباب 
شخصية، وتابع عارف انه 
سيتفرغ ملتابعة قضايا بقية 
املسؤولني العراقيني السابقني 
احملكومني باالعدام. واضاف 
سأتابع قضايا هؤالء اعالميا 

وليس قانونيا. 

 محامي «عراب اإلفك» طارق عزيز لن يدافع عنه اعتقال شبكتين إسالميتين في بلجيكا وإحباط اعتداء

 قتيل وعشرات الجرحى في اشتباكات «مسيحية» مع الشرطة في الجيزة 
 خالل تظاهرة لـ ٣ آالف قبطي لتحويل مبنى خدماتي إلى كنيسة دون ترخيص بالعمرانية 

 القاهرةـ  د.ب.أ: أعربت وزارة اخلارجية املصرية عن 
الدهشة إزاء تصريحات رئيس الوزراء االثيوبي مليس 

زيناوي التي أدلى بها بشأن عالقة بالده مع مصر.
  وقال حسام زكى املتحدث الرسمي باسم الوزارة إن 
ما يثير االســـتغراب بشـــكل أساسي هو حديث رئيس 
الوزراء االثيوبي عن أية مواجهة عسكرية بني البلدين 
بشأن مياه النيل، مشـــيرا الى أن موقف مصر في هذه 
املســـألة معروف ومعلن،  ومفاده أن مصر ال تعتبر أن 
خيارها هـــو احلرب من أجل املياه، وأن اخليارات التي 
تبنى مصر سياستها عليها هي جميعا خيارات تستند 
إلى احلوار والتفاوض والتشاور وااللتجاء إلى القانون 

الدولي واحلقوق املكتسبة للدول.
  وأكد أن االتهامات التي تضمنتها تصريحات رئيس 
الوزراء االثيوبي بشـــأن اســـتغالل مصـــر ملجموعات 
متمردة ضـــد النظام احلاكم في اثيوبيـــا هي اتهامات 
عارية عن الصحة، مشددا على أن مصر سوف يسعدها 
أن يتوصل نظام احلكم فى أديس أبابا إلى توفير األجواء 
والظروف التي حتول دون استفادة أي طرف من وجود 

هذه اجلماعات.
  وأعرب زكي عن متســـك مصـــر مبواقفها القانونية 
والسياسية الثابتة في موضوع مياه النيل، وشدد على 
أن مصر اتبعت نهج احلوار ومحاولة اإلقناع والتفاهم 
مع أثيوبيا على مدار سنوات بهدف التوصل إلى التوافق 
املطلوب لتحقيق تقدم في االستفادة اجلماعية املتوازنة 

من مياه نهر النيل.
  وقال إنه كان من املؤسف أن تسرع بعض الدول وفي 
طليعتها اثيوبيا إلى اســـتباق نتائج احلوار من خالل 
التوقيع على مسودة االتفاق اإلطاري غير املكتمل قبل 

التوصل إلى التوافق املنشود.
  وأضاف أنه من املمكن في ضوء التطورات األخيرة 
تفهم اإلحباط الذي يستشـــعره اجلانب االثيوبي جتاه 
الصعوبات التي تواجه مبادرة حوض النيل ومسودة 

االتفاق اإلطاري 

 مصر: تصريحات رئيس الوزراء 
اإلثيوبي مثيرة للدهشة

املرورية غيــــر عابئني بتحذيرات 
قوات األمن بضــــرورة الكف عن 

تلك التصرفات واألفعال.
  وتســــببت عــــدم اســــتجابة 
املتظاهرين واستمرارهم في التعدي 
على قــــوات األمن إلى تدخلها في 
ســــبيل تفريقهم وإيقاف سلسلة 
االعتــــداءات املتواصلة عليها من 
املــــارة واملباني  جانبهم وضــــد 
املجاورة، حيث استخدمت قوات 
األمن في سبيل ذلك الغاز املسيل 
للدموع، ومت ضبط ٩٣ من مثيري 
الشغب ومتزعمي االعتداءات على 
األمــــن واملواطنني وعرضهم على 

النيابة العامة.
  وردت جموع املتظاهرين من 
أبناء الطائفة املســــيحية على اثر 
تدخل قــــوات األمــــن ملنعهم من 
مواصلة االعتــــداءات ـ بالتجمهر 
بصحبة أحد القساوسة أمام ديوان 
محافظة اجليزة حتى وصل عددهم 
إلــــى قرابة ٣ آالف متظاهر، حيث 
قاموا بتعطيــــل احلركة املرورية 
بشارع الهرم، ورددوا العديد من 
الهتافــــات الطائفية وقاموا بإلقاء 
العقارات واألبنية  احلجارة على 
السكنية املجاورة وإشارات املرور 
ومبنى احملافظة، غير أن قيادات 
األمن جنحت في احتواء اجلموع 
الغاضبــــة وإقناعهم بعدم املضي 
قدما فــــي االعتــــداءات وصرفهم 
بالتنسيق مع قيادات البطريركية 
األرثوذكسية. من جانبه، أكد اللواء 
ســــيد عبدالعزيز محافظ اجليزة 
أنه متت الســــيطرة على املوقف 
متامــــا وعاد الهــــدوء بعد أحداث 
الشغب التي سببها بعض االخوة 
املسيحيني بسبب محاولتهم حتويل 
مبنى خدمي إلى كنيسة مبنطقة 

العمرانية. 

حتركهم، حيث تسلقت أعداد كبيرة 
منهم مبنى اخلدمات وأقدموا على 
قصف القــــوات األمنية املتواجدة 
لتأمني تظاهرهم، مستخدمني في 
ذلك احلجــــارة وزجاجات معبأة 
مبواد املولوتوف احلارقة، وقطعوا 
الطريق الدائري وأوقفوا احلركة 

احلمالت الدعائية اخلارجية مؤخرا، 
رافضني االنصياع واالســــتجابة 
للنصح والتحذير بضرورة االلتزام 
باإلجراءات القانونية احملددة في 

عملية البناء.
  وقام احملتجون في السادسة 
والنصف من صباح امس بتصعيد 

وجودهم أمام املبنى سبب اخلالف، 
فرض األمــــر الواقع على اجلهات 
املعنية وذلك من خالل استكمال 
بالقــــوة، وإدخال  البناء  عمليات 
ســــيارات نقل محملة مبواد بناء 
متعددة، في محاولة الســــتثمار 
املناخ االنتخابي وتصاعد وتيرة 

باملبنى متهيدا لتحويله إلى مبنى 
كنسي ملمارسة الشعائر الدينية به 
باملخالفــــة ملا هو مثبت في أعمال 
البناء مــــن كونه مبنى مخصصا 

للخدمات
  وتبني مــــن املعلومات األولية 
أن املتظاهرين حاولوا خالل فترة 

 اجليزة ـ أ.ش.أ: متكنت قوات 
األمــــن املصرية مبحافظة اجليزة 
مــــن احتــــواء تظاهــــرة لنحو ٣ 
آالف متظاهر مســــيحي أمس في 
محاولة منهم الستكمال أعمال بناء 
ملجمع خدمات طبية واجتماعية 
وحتويله إلى مبنى كنســــي رغم 
عــــدم احلصول علــــى الترخيص 
النهائي باستكمال البناء ووجود 
مخالفات فنية وهندسية في عملية 
البناء، فيما مت إلقاء القبض على 
٩٣ من مثيري الشغب ومتزعمي 
االعتداءات على املواطنني والشرطة 

خالل التظاهرة.
  وشهدت التظاهرة وقائع مؤسفة 
بقيــــام املتظاهرين بالتعدي على 
قوات األمــــن التي كانت متواجدة 
حلفظ األمن واحليلولة دون حدوث 
أعمال شغب، األمر الذي أسفر عن 
إصابة نائب مديــــر أمن محافظة 
اجليزة وقائد قوات األمن املركزي 
باحملافظة و٥ ضباط شرطة آخرين 
وعدد من جنود الشرطة، فيما توفي 
طالب مســــيحي متأثرا بإصابته 
بعيار ناري في الفخذ وذلك بعد 
نقله إلى مستشــــفى أم املصريني 

بوقت بسيط إلسعافه.
  وكان قرابة ٦٠٠ مســــيحي قد 
احتشدوا امس أمام مبنى اخلدمات 
التابع لطائفة األقباط األرثوذكس 
لليوم الثالث على التوالي، والكائن 
بشارع اإلخالص املطل على الطريق 
الدائــــري بالعمرانيــــة مبحافظة 
اجليزة، في محاولة منهم الستكمال 
أعمال البناء ملبنى اخلدمات وحتويله 
إلى مبنى كنسي، على الرغم من 
عــــدم احلصول علــــى الترخيص 
النهائي اخلاص باستكمال البناء 
نظرا لوجود مخالفات هندســــية 
عديدة في مقدمتها تشييد (قباب) 

(أ.پ)   تظاهرة مسيحية امام كنيسة مارمينا بالعمرانية احتجاجا على مقتل قبطي خالل اشتباكات مع قوات األمن أمس وفي االطار مصريون يفرون من مكان االشتباكات 

 نجاد: القوى العالمية ال تستطيع وقف تقدم إيران 

 «الجوالن» المحتلة.. العائق الرئيسي على المسار السوري ـ اإلسرائيلي

 واشنطن تساند سيئول بمناورات عسكرية مشتركة
 سيئولـ  أ.ف.پ: في رد على القصف الكوري الشمالي 
على جزيرة كورية جنوبية شــــجبته االسرة الدولية، 
أبدت الواليات املتحدة امس دعما مطلقا لكوريا اجلنوبية 
وقررت ان تقوم معها مبناورات عسكرية مشتركة االحد 
املقبــــل. وأعلن البيت االبيض ان الرئيس باراك اوباما 
جدد دعم واشنطن «الثابت» لسيئول واتفق مع نظيره 
الكوري اجلنوبي لي ميونغ باك على القيام مبناورات 

عسكرية مشتركة «خالل االيام املقبلة».
  وأعلنت القوات االميركية في كوريا ان هذه املناورات 
البحرية التي كانت مقــــررة قبل االزمة احلالية والتي 
ستشــــارك فيها حاملــــة الطائــــرات االميركية جورج 
واشــــنطن وبوارج كورية جنوبية ستجرى من االحد 

الى االربعاء.
  وبعد ان دان «اخلطر» الذي تشكله بيونغ يانغ دعا 
باراك اوباما الصني الى ممارسة الضغط على حليفتها وقال 
«نريد التأكد من ان جميع االطراف في املنطقة تقر بأن 

هذا يشكل خطرا كبيرا ومتواصال يجب معاجلته».

  واطلقت كوريا الشمالية امس االول عشرات القذائف 
علــــى جزيرة كورية جنوبية ما ادى الى مقتل جنديني 
كوريني جنوبيني فردت عليها سيئول في اخطر حادث 

يسجل منذ احلرب الكورية (١٩٥٠ - ١٩٥٣).
  كذلك عثر على جثتي مدنيني في اجلزيرة امس لترتفع 
احلصيلــــة الى اربعة قتلى كما اعلن خفر الســــواحل. 
واعلن وزير الدفاع الكوري اجلنوبي كيم تاي يونغ ان 
سيئول ستنشر بطاريات مدفعية جديدة في اجلزيرة 

التي تعرضت الى القصف.
  واجمعت االســــرة الدولية على ادانة الهجوم الذي 
يأتي بعد الكشف عن مصنع جديد لتخصيب اليورانيوم 
في كوريا الشــــمالية، فيما اكتفت الصني بالتعبير عن 
«قلقها». وقال وزير الدفاع الكوري اجلنوبي كيم تاي 
يونغ انه «بعد كشف برنامج تخصيب اليورانيوم شنت 
كوريا الشمالية هذا الهجوم لتمنح كيم جونغ ايل موقع 
الزعيم القوي» في اشارة الى اصغر ابناء زعيم كوريا 

الشمالية كيم جونغ ايل الذي يرجح ان يخلفه. 

  الى ذلك، أعلن مســـاعد رئيس 
السلطة القضائية االيرانية حسب 
وكالة األنباء الطالبية امس االول 
إصدار مذكـــرة توقيف بحق جنل 
اكبر هاشـــمي  الرئيس األســـبق 
رفسنجاني. وقال ابراهيم رئيسي 
«مت اصدار مذكرة توقيف بحق مهدي 
هاشـــمي. سيتم توقيفه وسجنه» 
مـــن دون ان يدلي بتفاصيل حول 

االتهامات املساقة ضد هاشمي.
  وكان مسؤولون قضائيون اكدوا 
في وقت سابق ان هاشمي الذي يقيم 
في بريطانيا منـــذ مغادرته ايران 
العام الفائت اثر االنتخابات الرئاسية 
املثيرة للجدل، ســـيتم توقيفه اذا 
عاد الى بالده. الى ذلك، قال مصدر 
مقرب من الرئاسة الغامبية امس 
االول ان قرار حكومة غامبيا املفاجئ 
بقطع العالقـــات مع ايران مرتبط 
بجدل حول شحنة أسلحة ايرانية 

غامضة الى باجنول. 

الفقهاء واحلكماء وكبار العلماء في 
احلوزات العلمية، والضغط عليهم 

للموافقة على آرائه وأعماله».
  واتهمت رسالة مدرسي احلوزتني 
في قم والنجف عناصر االستخبارات 
بــــ «إهانة صورة اإلمـــام الراحل 
اخلميني، وانتهـــاك حرمة اإلمام 
احلسني خالل مظاهرات عاشوراء 
العـــام املاضي». الـــى ذلك، رفض 
الرئيـــس اإليراني محمود أحمدي 
جناد امـــس االول مجددا الدعوات 
إلى وقف برنامج طهران النووي، 
قائال إن القوى العاملية ال تستطيع 
القيام بأي شيء لوقف تقدم البالد. 
وقال أحمدي جناد في مدينة زجنان 
إيـــران إن «القوى  شـــمال غربي 
(العاملية) الشريرة غير ذات أهمية 
لوضعها في االعتبار، وال تستطيع 
أن توقف إيران ألن إيران موحدة 
اليوم ومســـتعدة لتمهيد طريقها 

نحو التقدم التكنولوجي».

يجهلون أمـــور القضاء على رأس 
السلطة القضائية، وما فتئ يتدخل 
في قضايـــا خارج حـــدود نطاق 
القضائية  سلطته، مثل املســـائل 
والتنفيذيـــة والقانونيـــة، جاعال 
الشـــعبية والتقليدية  املؤسسات 
في احلوزات في قم ومشهد حتت 
تصرف احلكومة، وقام باضطهاد 

في أقرب وقت إلى تعيني قائد جديد 
حسب الدستور، وأن يقوم املجلس 
املؤلف من رئيس اجلمهورية ورئيس 
الســـلطة القضائية وأحد الفقهاء 
من مجلس اخلبراء القيادي املعني 
من قبل مجلس صيانة الدســـتور 
باإلدارة واإلشراف على جميع مهام 
القيادة مؤقتا، إلـــى حني انتخاب 
قائد جديد وإنقاذ النظام اإلسالمي 

من االنهيار».
  وقال مدرسو حوزتي قم والنجف 
إن خامنئي «يدعـــي املرجعية في 
الفتوى على الرغم من عدم توافر 
الشروط املناســـبة فيه، وسقوط 
صفتـــي العدالة والتقـــوى عنه»، 
وبات بالتالي «غير مؤهل لإلدارة 

والتدبير».
  وأوضحت الرسالة أن خامنئي 
«عني األفراد غيـــر املؤهلني وغير 
الصاحلني في املناصب التي يشرف 
عليها، وقام بتنصيب أشـــخاص 

 عواصم ـ وكاالت: دعا مدرسو 
حوزتي قم والنجف مجلس اخلبراء 
املعني بشـــؤون القيادة في إيران 
إلى عزل مرشـــد الثورة اإليرانية 

علي خامنئي. 
  وقال مدرســـو احلوزة في قم 
والنجف في رسالة أرسلت نسخة 
منها إلى «العربية.نت» إن النظام 
اجلمهوري اإلســـالمي مير حاليا 
في أصعب مراحله منذ تأسيسه، 
الشـــعب في املؤسسات  وإن ثقة 
اإلداريـــة لم تتزلزل فحســـب، بل 
انتزعت بشكل كامل، مشددين على 
أن اجلزء األكبر من «أخيار اجليل 
األول للثورة وأبنائهم إما قتلوا أو 
جرحوا أو أدخلوا السجن». ودعا 
مدرسو احلوزتني إلى عزل خامنئي 
من منصبه، ألنه أصبح غير قادر 
على أداء واجباته وغير مؤهل للبقاء 
فيه. وجاء في الرسالة «يجب على 
أعضاء مجلس اخلبراء أن يبادروا 

 القدس ـ أ.ف.پ: تكتسي هضبة اجلوالن 
الســـورية احملتلة من قبل إســـرائيل والتي 
ستكون موضع اســـتفتاء قبل أي انسحاب 
إسرائيلي منها، أهمية استراتيجية بالنسبة 
للجانبني، خصوصا لثروتها الكبيرة من املياه 
العذبة. وتطل هذه الهضبة على اجلليل وعلى 
بحيرة طبرية على اجلانب االسرائيلي، كما 
تتحكم في الطريق املؤدية الى دمشـــق على 

اجلانب السوري. ويكللها جبل حرمون الذي 
يصل ارتفاعه الى ٢٢٢٤ مترا، وقد أقام فيه 

اجليش االسرائيلي محطة رادار.
  وقد احتل اجليش االســـرائيلي اجلوالن 
السوري في التاسع من يونيو ١٩٦٧. واحتلت 
اســـرائيل جيبا اضافيا في هضبة اجلوالن 
تبلغ مساحته حوالي ٥١٠ كيلومترات مربعة 
خالل حرب أكتوبر ١٩٧٣، ثم اعادته في ١٩٧٤ 

مع جزء صغير مـــن االراضي التي احتلتها 
في١٩٦٧. ومبوجب اتفاق فك االشـــتباك عام 
١٩٧٤ أقيمت منطقة عازلة منزوعة الســـالح 
يحيط بها من كل جانب قطاع حيث االسلحة 
محدودة. ومنذ ذلك احلني تشـــرف قوة من 
االمم املتحدة ملراقبة فك االشتباك على احترام 
االتفاق. وفي العام ١٩٨١ أعلنت اسرائيل ضم 
هضبة اجلوالن التي تبلغ مساحتها حوالي 

١٢٠٠ كيلومتر مربع الى أراضيها، لكن املجتمع 
الدولي لم يعترف مطلقا بهذا الضم.

  وبحسب السلطات االسرائيلية في اجلوالن 
فإن ٢١٪ من انتاج اسرائيل من الكرمة يأتي 
من هذه املنطقة، وكذلك ٥٠٪ من انتاج املياه 
املعدنية و٤٠٪ من حلوم البقر. وتزداد اهمية 
هضبة اجلوالن بالنسبة إلسرائيل، السيما 

انها تواجه نقصا مزمنا في املياه. 

 مدرسو «قم والنجف» يطالبون بعزل خامنئي.. ومذكرة توقيف لنجل رفسنجاني 

 أحمدي جناد 
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 الرياض ـ يو.بي.آي: طمأن 
نائب خادم احلرمني الشريفني 
األمير سلطان بن عبدالعزيز 
الشعب السعودي على صحة 
خادم احلرمـــني امللك عبداهللا 
بن عبدالعزيـــز الذي يتواجد 
في الواليـــات املتحدة إلجراء 
فحوصـــات طبيـــة مؤكدا أن 
فحوصات امللك على أحســـن 

ما ميكن.
  وقـــال األمير ســـلطان بن 
ادارة  الذي يتولى  عبدالعزيز 
شؤون اململكة في كلمة له الليلة 
قبل املاضية خالل اســـتقباله 
عددا من املسؤولني «أحب أن 
أطمئن اإلخوان على صحة خادم 
احلرمني الشريفني، احلمد هللا 
الفحوصات كلها على أحسن 

ما ميكن».
  وكان امللـــك عبداهللا غادر 
الرياض االثنني املاضي متوجها 
إلى نيويورك للعالج بعد أن 
أدى جتمـــع دموي إلى تعقيد 
حالة انزالق غضروفي يعاني 

منها.
إلى    وعاد األمير ســـلطان 
اململكة من اغادير املغربية حيث 
كان يقضي فترة نقاهة لينوب 

عنه في إدارة شؤون البالد.
  وكان امللك عبداهللا قام العام 
احلالي بتعيـــني األمير نايف 
بن عبدالعزيز وزير الداخلية

نائبـــا ثانيـــا لرئيس مجلس 
الوزراء. 

 الرياض: فحوصات 
خادم الحرمين الطبية 

على أحسن ما يمكن 

 األردن: الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية 
 عمان ـ أ.ف.پ: فيما يلي الئحة بأســــماء اعضاء 
احلكومة االردنية اجلديدة التي يترأسها سمير الرفاعي 
وتضم الى جانبه ٣٠ وزيرا بينهم ثالث نساء أدوا 
اليمني الدستورية امام العاهل االردني امللك عبداهللا 

الثاني امس.
  ـ رئيس الوزراء وزير الدفاع: سمير الرفاعي (لم 
يتغير). نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية: سعد 
هايل السرور (جديد). نائب رئيس الوزراء وزير دولة: 
أمين الصفدي (جديد). نائب رئيس الوزراء وزير 
التربية والتعليم: خالد الكركي (لم يتغير). وزير 
اخلارجية: ناصر جودة (لم يتغير). وزير التخطيط 
والتعاون الدولي: جعفر حسان (لم يتغير). وزير 
العدل: هشام التل (لم يتغير). وزير املالية: محمد 
أبو حمور (لم يتغير). وزير االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات: مروان جمعة (لم يتغير). وزير التعليم 
العالــــي والبحث العلمي: وليد املعاني (لم يتغير). 
وزير العمل: ســــمير مراد (لم يتغير). وزير النقل: 
عالء البطاينة (لم يتغير). وزير التنمية السياسية: 
موسى املعايطة (لم يتغير). وزير الثقافة: نبيه شقم 

(لم يتغير). وزير البيئة: ناصر الشريدة (جديد). 
وزيرة التنمية االجتماعية وشؤون املرأة: هالة لطوف 
(لم تتغير). وزير الصحة: محمود الشياب (جديد). 
وزير الصناعة والتجارة: عامر احلديدي (لم يتغير). 
وزير السياحة واآلثار: زيد قسوس (جديد). وزير 
تطوير القطاع العام: نسرين بركات (جديدة). وزير 
دولة للمشاريع الكبرى: عماد فاخوري (لم يتغير). 
وزير الدولة لشؤون االعالم واالتصال: علي العايد 
(لم يتغير). وزير االوقاف والشــــؤون واملقدسات 
االسالمية: عبدالســــالم العبادي (لم يتغير). وزير 
املياه والري: محمد النجار (لم يتغير) وزير االشغال 
العامة واالسكان: محمد عبيدات (لم يتغير). وزير 
الزراعة: تيسير الصمادي (جديد). وزير الشؤون 
البرملانية: أحمد طبيشات (جديد). وزير الشؤون 
البلدية: رابحة الدباس (جديدة). وزير الطاقة والثروة 
املعدنية: سليمان احلافظ (جديد). وزير دولة لشؤون 
رئاسة الوزراء والشؤون القانونية: ابراهيم العموش 
(لم يتغير). وزير دولة لشــــؤون مجلس الوزراء: 

فارس القطارنة (جديد). 


