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 عمانـ  يو.بي.آي: أثارت الفتوى الدينية التي 
اصدرها علماء حزب جبهة العمل اإلسالمي األردني 
مطلع االســـبوع اجلاري والتي أفتت بتحرمي 
مشاركة قوات إسالمية الى جانب قوات الناتو 
في أفغانستان انتقادات واسعة في األردن على 
املستوى الرسمي وانتقلت هذه االنتقادات الى 
املتقاعدين العسكريني الذين اصدروا بيانا امس 

اكدوا فيه رفضهـــم ملا جاء في الفتوى متهمني 
علماء حزب اجلبهة باجلهل بحقيقة الدور الذي 
تقـــوم به القوات األردنية في مناطق النزاعات 
في العالم. كما اتهم البيان الصادر عن املؤسسة 
العامة للمحاربني القدماء واملتقاعدين العسكريني 
(احدى الهيئات الرسمية التابعة للقوات املسلحة) 

اإلسالميني بـ «اجلرأة غير املسبوقة». 

 املنامـــة ـ كونا: وافـــق مجلس النواب 
البحريني امس األول على اختيار خليفة 
الظهراني رئيسا للمجلس للدورة الثالثة 
على التوالي والنائب خليل املرزوق نائبا 
أول والنائـــب عادل املعـــاودة نائبا ثانيا 

للرئيس.

 الظهراني رئيسًا لمجلس النواب  األردن: أزمة سياسية على خلفية تحريم المشاركة في القتال بأفغانستان
البحريني للمرة الثالثة

 خطة لتهجير ٢٠ ألف إيراني يهودي إلى إسرائيل

 مقتل وإصابة عشرات اإليرانيين في تفجير مزدوج بمجلس عاشورائي
 أردوغان يقاضي «ديلي تلغراف» الدعائها حصول حزبه على دعم إيراني في االنتخابات

ـ وكاالت: قتل ٣٨   عواصـــم 
شـــخصا وأصيـــب ٥٠ آخرون 
بجروح امس في هجوم انتحاري 
تبنته جماعة جند اهللا استهدف 
جتمعا لشيعة كانوا يشاركون 
في مراســـم عاشوراء في مدينة 
جابهار بجنوب شرق إيران قرب 

احلدود الباكستانية.
  وصرح محمود مظفر املسؤول 
في الهـــالل االحمر لوكالة إيرنا 
لالنباء بأنه «وفقا آلخر حصيلة 
بلغ عدد القتلى ٣٨ قتيال واجلرحى 
٥٠ جريحا في التفجير الذي وقع 
قرب ساحة فرمنداري فيما كان 
مصلون يشاركون في املوكب» 

الديني.
  وقال ان «شخصا اقترب من 
سيارات اسعاف الهالل االحمر» 
املتوقفـــة قرب الســـاحة حيث 
كان املصلـــون و«قـــام بتفجير 

نفسه».
  ونقلت وكالة ايرنا لالنباء عن 
مصدر طبي قوله انه مت نقل ٣٨ 
جثة الى مشرحة املدينة من بينهم 

نساء واطفال.
  ونفى عمدة جابهار علي باتني 
ما اوردته وسائل اعالم إيرانية 

عن وقوع ثالثة انفجارات وقال 
ان انفجارين فقط وقعا.

  وقـــال ان «االرهابيني كانوا 
اثنني ومت رصدهما قبل ان يقوما 
بزي حترك، لكن احدهما متكن من 

تفجير سترته الناسفة».
  ونفى معلومات اوردتها وسائل 
اعالم ايرانيـــة مفادها ان ثالثة 
انتحاريني شـــاركوا في الهجوم 
ووقع انفجاران واضاف انه «جرى 

اعتقال زعيم هذه املجموعة».
  وقالـــت وســـائل االعالم ان 
الهجوم وقع على مقربة من مسجد 

االمام حسني في جابهار.
  ووقع هذا االعتداء عشية احياء 
ذكرى عاشوراء وتعتبر عاشوراء 
اكبر االحتفاالت الشيعية حيث 
يحيي الشيعة ذكرى وفاة االمام 
احلسني، ثالث ائمة الشيعة، الذي 
قتل في معركة كربالء عام ٦٨٠   
م وتضـــم ايران اكبـــر عدد من 

املسلمني الشيعة في العالم.
  وتقـــع مدينـــة جابهـــار في 
محافظة سيستان-بلوشستان 
احملاذية لباكستان وافغانستان 
والتي تشهد حركة مترد دامية 
مستمرة منذ عشر سنوات يقودها 

متمردون من الســـنة من اثنية 
البلوش التي تشكل نسبة كبيرة 

من سكان احملافظة.
  الى ذلك، تعمل وزارة استيعاب 
املهاجرين اإلسرائيلية على وضع 
خطة لتهجير اإليرانيني اليهود 
البالغ عددهم قرابة ٢٠ ألفا إلى 

إسرائيل.
إذاعـــة اجليـــش    وذكـــرت 
اإلســـرائيلي إنه وفقا ملعطيات 
وزارة استيعاب املهاجرين يبلغ 
عدد اليهود في إيران عشرين ألفا 
وأن تكلفة تنفيذ خطة تهجيرهم 
إلى إسرائيل تبلغ ٨ ماليني شيكل 

(حوالي ٢٫٢٢ مليون دوالر).
  وأضافت اإلذاعـــة أن جلنة 
التابعـــة  الهجـــرة  اســـتيعاب 
للكنيست بحثت موضوع تهجير 
اإليرانيني اليهود في إطار البحث 
حول «وضع اجلاليات اليهودية 

في الدول اإلسالمية».
  وقال رئيس جلنة استيعاب 
الهجـــرة فـــي الكنيســـت داني 
دانون مـــن حـــزب الليكود إن 
«الواقع احلالي الذي يعيش فيه 
يهود إيـــران يقلقنا جدا ودولة 
إسرائيل ملزمة بإحضارهم إلى 

البالد ومساعدتهم على االندماج 
فيها».

  في ســـياق آخر، أقام رئيس 
التركـــي رجب طيب  الـــوزراء 
أردوغان دعـــوى قضائية ضد 
صحيفـــة «ديلـــي تلغـــراف» 
البريطانية بسبب نشرها منذ عدة 
أشهر عبر موقعها االلكتروني نبأ 
مفاده أن حزب العدالة والتنمية 
احلاكم في تركيا حصل على دعم 
مادي مـــن إيران في االنتخابات 
البرملانية األخيـــرة في تركيا، 
التـــي جرت فـــي ٢٢ يوليو من 

عام ٢٠٠٧.
  وقال مصدر في حزب العدالة 
والتنمية امس االول إن أردوغان أقام 
دعوى ضد إدارة املوقع االلكتروني 
للصحيفة مطالبا فيها بتعويضات 
مادية لقيام املوقع بنشر نبأ ميس 
شــــخصية حزبــــه وشــــخصيته 

املعنوية كرئيس للحزب.
أن  الدعـــوى    وتضمنـــت 
الصحيفـــة وضعت اخلبر على 
موقعها ألسبوعني كاملني دون 
أن تتصل بأي مسؤول حكومي 
أو حزبي تركي لالستفسار عن 

(أ.پ) حقيقة اخلبر امللفق.   صورة عن التلفزيون آلثار الدماء في موقع التفجير أمس 

 السعودية تعلن نجاح تمرين 
«مرجان ١٢» مع القوات المصرية

 احتجاج أنصار النظام الملكي في نيبال 
بعد القبض على ولي العهد السابق 

 فرانك روجيرو يتولى مهام هولبروك 
مبعوثًا خاصًا ألفغانستان وباكستان

 الرياضـ  يو.بي.آي: نفذت القوات البحرية امللكية السعودية 
مترينا مشتركا مع القوات البحرية املصرية في مصر مبشاركة 
٣ سفن وطائرات وعناصر من القوات اخلاصة تكللت بالنجاح 

ويدعى «مرجان ١٢».
  ونقلت وكالة األنباء الســـعودية الرسمية (واس) عن قائد 
املهمة العميد البحري الركــن خالــد بن عطــية اهللا اجلحدلي 
أن هذا التمرين هو الثاني عشر «وهو امتــداد للتمارين السابقة 
التي أدت إلى تعزيز عالقات التعــاون العســـكري بني القوات 
البحريـــة في البلدين من خالل تخطيـــط وإدارة أعمال قتالية 
لتشكيالت بحرية في صورة أنشطة تدريبية تتمثل في التدريب 
علـــى تنظيم جميع أنواع الدفاعات ضد مختلف أنواع التهديد 

البحري».
  وأوضح اجلحدلي «ان التمرين شمل التدريب على اإلبحار 
املشترك الليلي والنهاري والتدريب على أسلوب معارضة السفن 

بالبحر وممارسة حق الزيارة والتفتيش عليها».
  كما شـــمل «تدريبات عمليات البحث ومكافحة الغواصات 
البحرية وشـــمل كذلك عمليات البحث واإلنقاذ عن املفقودين 
بالبحر وتنفيذ رمايات سطحية وجوية وتدريبات على املهام 

القتالية لعناصر الوحدات اخلاصة من الطرفني».

 كامتاندوـ  د.ب.أ:  قام أنصار النظام امللكي مبظاهرات عبر أنحاء 
نيبال امس احتجاجا على إلقاء القبض على ولي العهد السابق باراس 
شاه بتهمة إطالقه الرصاص والشروع في قتل آخرين، وتعد هذه 
املرة االولى التي يعتقل فيها أحد أفراد األسرة امللكية النيبالية. فقد 
جرى اعتقال باراس (٣٨ عاما) بتهمة الشروع في قتل ابنة نائبة 
رئيس الوزراء سوجاتا كويراال وزوج ابنتها أمس األول، وذكرت 
تقارير إعالمية أن باراس بدأ في إطالق الرصاص وهو حتت تأثير 
اخلمر. واقتيد إلى احلبس في بوخارا الواقعة على بعد نحو ٢٠٠ 
كيلومتر غربي كاتامندو ثم مت التوجه به جوا إلى تشيتوان التي 

تردد أنها شهدت احلادث الجراء مزيد من التحقيقات.

 واشـــنطن ـ د.ب.أ: عّينت وزارة اخلارجيـــة األميركية فرانك 
روجيرو، وهو موظـــف مدني، قائما بأعمال املبعوث اخلاص إلى 
أفغانستان وباكستان عقب الوفاة املفاجئة للديبلوماسي املخضرم 
ريتشارد هولبروك. وكان روجيرو يعمل مساعدا لهولبروك منذ 

يوليو وسبق أن شغل مناصب رفيعة في وزارة اخلارجية.
  وقال املتحدث باسم اخلارجية األميركية فيليب كراولي أمس 
األول ان السياســـة جتاه أفغانستان وباكستان ستستمر كما هي 
على الرغم من وفاة هولبروك، الشخصية البارزة في الديبلوماسية 
الدولية. واعتبر «انها خسارة كبيرة بالنسبة لنا، لكننا سنواصل 

متابعة السياسات التي توجد عليها بصماته في كل مكان».

 تحالف جديد داخل القائمة العراقية يضم ١٠ أعضاء

 بغداد تشتري مقاتالت اف ١٦ وميراج ٢٠٠٠ لحماية المجال الجوي 
 بغــــداد ـ ايــــالف ـ يو.بي.آي: 
مبناسبة مرور مائة يوم على حتول 
مهامها من العمليات القتالية الى 
املساعدة على التدريب والتسليح 
قالت القوات األميركية في العراق إن 
الهدف الرئيسي لها االن هو العودة 
بالعراق إلى دولة ذات سيادة قادرة 
علــــى توفير األمن واالســــتقرار، 
فيما اقر مجلس الوزراء العراقي 
التفاوض مع السلطات األميركية 
لشراء طائرات اف ١٦ ومع الفرنسية 
للحصول على طائــــرات ميراج، 
واعلنت الكتلة العراقية أن قانون 
مجلس السياسات االستراتيجية 
البرملان االسبوع  سيعرض على 
املقبل ليباشــــر عمله مطلع العام 
املقبل بعد التوافق على مهامه التي 

ستكون استشارية وتنفيذية.
  وقد وافقت احلكومة العراقية 
امس على تخويــــل وزير الدفاع 
عبد القــــادر العبيــــدي صالحية 
مــــع اجلانب األميركي  التفاوض 
 (F- 16) للتعاقد على طائــــرات
من فئة (B٥٢) األميركية بعدد ٦ 
طائرات واالستمرار في التفاوض 
مع اجلانب الفرنسي على ١٨ طائرة 
ميراج ٢٠٠٠ - F لتوفير غطاء جوي 

للعراق ابتداء من عام ٢٠١٢.
  كما وافقت علــــى طلب وزير 
الداخلية جواد البوالني ملساهمة 
العراق مببلغ مقداره (٣٠٠) الف 
دوالر لتمويــــل جزء مــــن نفقات 
تدريب الشرطة االحتادية واحلدود 
والتحقيقات اجلنائية من قبل قوات 

«الكاربنيــــري» التابعة الى بعثة 
العراق من  فــــي  الناتو للتدريب 

موازنة الداخلية.
  وأشارت القوات األميركية في 
تقرير لها امس وزع على وسائل 
اإلعالم الى انه فيما يتقدم اجلدول 
الزمني نحو انسحاب كل القوات 
األميركية من العراق بنهاية العام 
املقبل فإن التركيز ينتقل االن من 
العمليات القتالية واسعة النطاق الي 
تقدمي املشورة والتدريب واملساعدة 
وجتهيز قوات االمن العراقية وازالة 
امدادات التجهيزات العسكرية التي 
تبدو انها غير ضرورية للعمليات 
املســــتقبلية فهي إما تنقل او يتم 
التخلص منها فيما تترك املعدات 

الضرورية للمهمة. 

  الى ذلك، أعلن النائب عن القائمة 
العراقية طالل الزوبعي امس أنه 
وتسعة من اعضاء التيار الوطني 
املعتدل شكلوا تكتال جديدا داخل 
القائمــــة غير انه لــــم يعتبر ذلك 

انشقاقا عن القائمة.
  وقــــال الزوبعي فــــي تصريح 
صحافي إن «التيار الوطني املعتدل 
الذي همش ضمن القائمة العراقية 
شكل تكتال جديدا داخل القائمة من 
خالل الوفاق بني عشــــرة أعضاء 
وسيعلن كتحالف داخل القائمة مع 
جبهة احلوار أو غيرها حتت اسم 

التيار الوطني املعتدل».
  واضــــاف ان الكتلــــة اجلديدة 
«تســــعى الى احلفاظ على وحدة 
القائمة العراقية ومتاسكها ونحن 

جــــزء ال يتجزأ منهــــا وملتزمون 
بنظامها الداخلي وجزء من املشروع 
الوطني». ورفض الزوبعي الكشف 
عن أسماء أعضاء التجمع اجلديد. 
ويرأس القائمة اياد عالوي الذي 
التقى أمس االول مع رئيس الوزراء 
نــــوري املالكي بحضــــور رئيس 
تيار االصــــالح ابراهيم اجلعفري 
آليات تشــــكيل  وبحــــث معهــــم 
احلكومة واملؤسسات اجلديدة التي 
ستنبثق في املرحلة املقبلة ومن 
بينها املجلس الوطني للسياسات 
الذي سيرأســــه  االســــتراتيجية 
عالوي وعبر اجلعفري عن دهشته 
حلجم التقارب السريع بني املالكي 

وعالوي.
  وأضاف الزوبعــــي أن التكتل 

اجلديد جاء احتجاجا على ترشيح 
رؤساء الكتل أنفسهم أو أقربائهم 
للمناصب املهمة األمر الذي سيفضي 
الى والدة حكومة ضعيفة، مشيرا 
إلى أن غالبية احلقائب الوزارية 
التي تعتبر مــــن حصة العراقية 
ستشغل من قبل أشخاص يقيمون 
حاليا خارج البالد وليس لهم جذور 
داخل البلد. مــــن جانبها، اعلنت 
«القائمــــة العراقية» على لســــان 
النائب جمال البطيخ عن انشقاق 
عشرة من أعضائها وتشكيلهم تكتال 
جديــــدا منفصال عنها من دون أن 
يحدد أسماءهم فيما أكد أن تخطى 
عالوي لآللية املتفق عليها بالنسبة 
للحقائب الوزارية دفع هؤالء إلى 

االنشقاق. 

 زوجة انتحاري ستوكهولم وراء تشدده
 لندن ـ عاصم علي

  كشـــفت صحيفـــة «ذي ديلـــي ميل» 
البريطانية أن منى ثواني زوجة انتحاري 
العبدلي  ســـتوكهولم تيمور عبدالوهاب 
أصبحت إسالمية متشددة بعد اعتداءات 
١١ ســـبتمبر، ثم تسببت في تشدد زوجها 
الذي كان أســـلوب حياته غربيا، ونقلت 
الصحيفة عن ماريا ندلكوفيتشي جدة ثواني 
الرومانية األصل أن األخيرة كان في إمكانها 
ثني تيمور عن تنفيذ عمليته االنتحارية لو 
تدخلت، وأوضحت ندلكوفيتشي أن «منى 

حولت زوجها الى متطرف، إنها الشخص 
الوحيد املسؤول، وكان لديها القدرة على 

إيقافه لكنها رفضت».
  جاء ذلك في وقت بدأ محققون بريطانيون 
يبحثون بجدية عن متورطني مع االنتحاري 
العراقي والســـيما أن هناك كحة لشخص 
ثان مسموعة على شريط وصية العبدلي، 
ويركز احملققون بحسب صحيفة «ذي ديلي 
تلغراف» البريطانية على روابط محتملة 
بني االنتحاري وفرع تنظيم «القاعدة» في 
العراق، أي «دولة العراق االسالمية»، أو 

جماعة «املهاجرين» احملظورة املنتشرة في 
لوتن، وكانت السلطات السويدية أفادت 
بأن العبدلي لم يكـــن معروفا لدى األمن 
السويدي ألنه جاء الى السويد من لوتن 
البريطانية في شهر نوفمبر املاضي، ويعتقد 
العملية االنتحارية  خبراء متفجرات بأن 
الفاشلة كانت ترمي الى قتل ١٠٠ شخص 
وجرح ٥٠٠ آخرين، إال أن حريقا شب في 
السيارة احملشوة بعبوات غاز، كما انفجر 
حزامه الناسف قبل أوانه، ما أدى الى مقتله 

فقط. 

 الزعيم الليبي معمر القذافي 

 مؤيد ملؤسس موقع ويكيليكس ينتظر االفراج عنه خارج محكمة ويستمنستر ويحمل الفتة «والدة مفكر حر»  (أ.پ) 

 واشنطن ـ يو.بي.آي: سارع املخرج 
األميركي مايــــكل مور إلى اإلعراب عن 
اســــتعداده مســــاعدة مؤســــس موقع 
«ويكيليكس» جوليان أساجن في دفع 
الكفالة التي فرضت عليه إلطالق سراحه 
من ســــجن بريطاني حيث يقبع بعدما 

وجهت إليه في السويد تهم جنسية.
  وأفاد موقع «إي أونالين» األميركي 
بــــأن مور تعهد بدفع ٢٠ ألف دوالر من 
قيمة الكفالة التي تقدر بـ ٣١٥ ألف دوالر. 
جاء ذلك بعدما قررت محكمة بريطانية 
أمس األول منح أساجن إفراجا مشروطا 
مبوجب كفالة مالية لكنه لن يخرج من 
العامني السويديني  سجنه ألن املدعني 
اســــتأنفوا قرار اإلفراج عنه وسيبقى 
في زنزانته إلــــى حني صدور قرار في 
هذا الصدد. وقال مور في رسالة نشرها 
على موقع «تويتر» «أنا أدفع ماال لكفالة 

أساجن فلن أقف وأكون شاهدا».
  وإذ اعتبر انه لو كان «ويكيليكس» 
موجودا في العام ٢٠٠٢ ما كانت الواليات 
املتحدة لتخوض حــــرب العراق، ذكر 

أسماء سياسيني أطلقوا «هجمات شعواء» 
ضد أســــاجن ومن بينهم حاكمة أالسكا 
السابقة سارة بالني والنائب اجلمهوري 

بيتر كينغ.
  من جهتها، حجبت القوات اجلوية 
األميركية عن موظفيها مواقع إعالمية 
على اإلنترنت حتمل وثائق سربها موقع 
ويكيليكس ومن بينها موقعا نيويورك 

تاميز والغارديان.
  وقالت امليجر توني تونز املتحدثة 
باسم قطاع العمليات الفضائية للقوات 
اجلوية في كولورادو إن القيادة حجبت 
٢٥ موقعا إلكترونيا على األقل نشرت 
الوثائق التي سربها موقع ويكيليكس عن 
موظفيها الذين تتصل أجهزة الكمبيوتر 

اخلاصة بهم بشبكة القوات اجلوية.
  وأضافت قولهــــا ان القوات اجلوية 
«حتجب عــــادة دخول شــــبكة القوات 
اجلوية على املواقع التي تســــتضيف 
مواد غير مالئمة او برامج خبيثة ويشمل 
هذا اي موقع يســــتضيف مواد سرية 

وتلك التي سربها ويكيليكس».

  عواصم ـ أ.ف.پ: دعا الزعيم 
الليبي معمر القذافي الى تشكيل 
جيــــش افريقي واحــــد، وحكومة 
افريقية واحدة، في حني دعا الرئيس 
السنغالي عبداهللا واد الى تشكيل 

«الواليات املتحدة االفريقية».
  وقال القذافي الذي يشارك في 
املهرجان العاملي للفنون االفريقية 
في دكار ان افريقيا «اآلن هي عبارة 
عن فريسة، تتكالب عليها الضباع 
والذئاب، وكل واحد يريد أن يأخذ 
منها، افريقيا اآلن، حديقة خلفية، 

ومنجم ملصانع اآلخرين».
  واضاف «يســــقط االستعمار، 
الشباب األفارقة يجب أن يعيشوا 
أحرارا ال عبيدا، لكن هذا ال يتحقق 

إال إذا توحدت افريقيا».
  واضاف «افريقيا البد أن تتوحد، 
حتى ال نعود عبيدا مرة أخرى، وال 
ميكن ألي دولة افريقية مبفردها 
أن تعيــــش من اآلن فصاعدا، هذه 

معركة حياة أو موت».
  وقال «البــــد أن تقوم حكومة 

النفايات على شواطئنا».
  وتســــاءل «مــــا حجــــة الذين 
افريقي  يعارضون قيام جيــــش 
واحد؟ هم امــــا أنهم عمالء أو من 

قصيري النظر او من اخلونة».
  وحتــــدث القذافــــي وواد امام 
املئات من االطفال والشباب الذين 
احتشدوا فوق االدراج التي تقود 
الى متثال نهضة افريقيا البرونزي 
الذي بناه الكوريون الشــــماليون 
وافتتح في ابريل مبناسبة الذكرى 

اخلمسني الستقالل السنغال.
  وافتتــــح املهرجــــان العاملــــي 
للفنون االفريقية اجلمعة في دكار 
ويســــتمر حتى ٣١ ديسمبر، الى 
ذلك امر القضاء الفرنســــي امس 
باطالق ســــراح نوري املسماري 
مسؤول التشريفات السابق للزعيم 
الليبــــي معمر القذافي الذي كانت 
طرابلس تطالب بتسليمه بتهمة 
«اختالس اموال»، على ما اعلنت 
محكمة االستئناف في فرساي قرب 

باريس.

احتادية للقارة االفريقية، ويكون 
الفريقيا جيش واحد للدفاع عنها، 
والبد أن تلغى كل اجليوش الوطنية 

ألن ليس لها معنى».
  واكد «يجب أن يكون هناك جيش 
افريقي واحد، يتكون من مليون 
افريقيا،  جندي قادر على حماية 
عندئذ ال يستطيعون االقتراب من 
مياهنا وال نهب ثرواتنا وال إلقاء 

 فرنسا تطلق سراح مسؤول تشريفات القذافي سابقًا

 القذافي يدعو إلى تشكيل جيش أفريقي واحد 
 المخرج مايكل مور يهب لمساعدة مؤسس ويكيليكس في دفع كفالته

 القوات الجوية األميركية تمنع موظفيها من مطالعة صحف تنشر التسريبات


