
 االثنين
  ٢٤ يناير ٢٠١١ 

 العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  46 
 العالمية 
 العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية 
 العالمية  العالمية  العالمية 
 العربية 
 العالمية 
 العربية 
 العالمية  العالمية 
 العربية 
 العالمية 
 العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية 
 العالمية  العالمية  العالمية  العالمية 
 العربية 
 العالمية 
 العربية 
 العالمية  العالمية 
 العربية 
 العالمية 
 العربية  العربية 
 العالمية 
 و  العالمية  و  العالمية  و  العالمية  و  العالمية  و  و  و  العالمية  العالمية  و  و  العالمية  و  العالمية  و  العالمية  العالمية  و  العربية 

 طهــــران ـ أ.ف.پ: طلب الرئيس االيرانــــي محمود احمدي جناد 
رســــميا من البرملان املصادقة على التعيني النهائي للمســــؤول عن 
البرنامــــج النووي علي اكبر صاحلي علــــى رأس وزارة اخلارجية، 
كما اعلن التلفزيون الرسمي. وذكر املوقع االلكتروني للتلفزيون ان 
«الرئيس احمدي جناد اعلن في رسالة الى مجلس الشورى ان علي 
اكبر صاحلي الذي يتولى حاليا املنصب بالوكالة هو مرشحه لتولي 
وزارة اخلارجية». كان صاحلي عني في ١٣ ديسمبر على رأس اخلارجية 

االيرانية باالنابة بعد اقالة منوچهر متكي بصورة مفاجئة.
  وشكلت االقالة نهاية سلسلة طويلة من اخلالفات بني احمدي جناد 
ومتكي املقرب من رئيس مجلس الشورى علي الريجاني الذي يعد 
من ابرز اخلصوم السياسيني لرئيس الدولة داخل فريق احملافظني 
احلاكمني في ايران. ويفترض ان يتلقى كل الوزراء مصادقة البرملان 
لتنصيبهم. وقال الريجاني ان تنصيب صاحلي سيناقش اواخر يناير 

اجلاري أو مطلع فبراير من قبل النواب بحسب التلفزيون.

 الرئيس اإليراني يطلب من البرلمان المصادقة على تعيين صالحي كوزير للخارجية

 مبارك: زمن الحماية األجنبية والوصاية وّلى إلى غير رجعة 
 تعهد بالتصدي لإلرهاب وحماية المصريين وانتقد طالبي حماية األقباط من الدول الغربية

 تقسيم السودان يضع الجزائر أمام تحديات خطيرة بعد تحولها ألكبر دولة عربية 
 اجلزائرـ  يو.بي.آي: حتولت اجلزائر بانقسام السودان 
إلى دولتني إلى أكبر دولة عربية وافريقية مساحة وورثت 
بذلك عبئا إضافيا وحتديات خطيرة أمام القوى املتربصة 
تضاف إلى حتديات سابقة التزال تعيش تداعياتها إلى 
اآلن بعد مرور ١٨ عاما على سقوطها في أتون أزمة أمنية 
مدمرة تسببت في زعزعة استقرار البلد سياسيا وأمنيا 

واقتصاديا واجتماعيا.
  وقال رئيس اللجنة اخلارجية في البرملان اجلزائري 
عبداحلميد سي عفيف لـ «يونايتد برس انترناشونال» 
تعليقا على انقسام السودان إن بالده حتما تتخوف من 
عواقب االنقسامات بالرغم من احترامها لسيادة الدول الن 
مثل هذه االنقسامات «قد تندرج ضمن سياسة غير معلن 
عنها تبدأ من الســــودان وتصل إلى أقصى غرب اريقيا» 

أي دول الساحل ومن ضمنها اجلزائر.
  ويسود في اجلزائر تخوف وتوجس من بعض التحركات 
اإلقليمية التي قد تــــؤدي إلى إجهاض عودتها بقوة إلى 
الساحة اإلقليمية والدولية بعدما ساد فيها استقرار أمني 
وسياســــي متقدمان فضال عن إطالقها ملشــــاريع تنمية 

ضخمة بفضل عوائدها النفطية الكبيرة.
  وحتتــــل اجلزائر موقعا اســــتراتيجيا فــــي املنطقة 
املتوسطية كأكبر بلد مبساحة إجمالية تقدر بـ  ٢٣٨١٧٤١ 
كيلومترا مربعا وشــــريط ساحلي طوله ١٢٠٠ كيلومتر 

وتعداد سكاني يبلغ ٣٦ مليون نسمة يدينون باإلسالم 
السني بنسبة ٩٩٫٩٪.

  كما تعد بلدا نفطيا بامتياز بحيث تصنف في املرتبة 
الثامنة من حيث احتياطي الغاز الطبيعي في العالم وهي 
رابع مصدر له عامليا وحتتل املركز الـ ١٤ عامليا من حيث 

احتياطي النفط.
  وتعددت في اآلونة األخيرة حتذيرات الساسة اجلزائريني 
من الوضع القائم في الساحل االفريقي مع انتشار حالة 
من الفوضى األمنية على احلدود اجلنوبية الصحراوية 

للجزائر.
  وقال وزير الدولة عبدالعزيز بلخادم املمثل الشخصي 
للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إن اجلزائر «ال تنظر بعني 
الرضــــا إلى وجود أجانب (قــــوات غربية) على حدودنا 
اجلنوبية ألن ذلك سيؤدي إلى مقاومتهم من طرف بعض 
اجلماعات ويتسبب ذلك في اضطراب الوضع على حدودنا 
اجلنوبية»، وذلك في إشارة إلى تدخل القوى الكبرى في 

املنطقة بداعي محاربة تنظيم القاعدة.
  ولفت عبداحلميد ســــي عفيف إلى وجود «سياسات 
واستراتيجيات تضعها بعض الدول القوية إال أن اجلزائر 
على قدر من احلذر واليقظة ولديها العزمية والقوة ملنع 
أي اســــتهداف لها وحترص بكل ما أوتيت من قوة على 

الدفاع عن وحدتها الترابية».

  وفي هذا الصدد نبه املدير العام السابق بالنيابة للمركز 
االفريقي للدراسات والبحوث حول اإلرهاب في اجلزائر 
د. إلياس بوكراع فــــي محاضرة ألقاها مؤخرا الى ان ما 
يحدث في دارفور في الســــودان مرشح للتكرار «واألمر 

برمته يشكل متهيدا لسيناريو ماكر جار حبكه».
  وأشار الى ان «ما يحدث في منطقة الساحل يستهدف 
اجلزائــــر ألنها البلد الوحيد الذي له املقدرة على جتميع 
جهود جميع دول املنطقة والنأي بها عن مساومات الغرب 
لتقدمي تنــــازالت إضافية...بخصوص الثروات الباطنية 
واملوارد الطاقوية على غرار البترول والغاز واليورانيوم 

والذهب».
  وشدد بوكراع على أن «اخلطر األكبر يكمن في تخطيط 
الغرب لتنفيذ تقسيمات استعمارية جديدة تطول منطقة 
الساحل ومن ورائها القارة السمراء، وهو (الغرب) يبحث 
جلعل منطقة الساحل معسكرا واسعا للجهاديني على منوال 
النموذج الباكســــتاني ـ األفغاني مع العمل على حتويل 
املنطقة إلى مرتع للجرمية املنظمة وتركها مسرحا دائما 
ملواجهات وحروب بالوكالة بني قوى إقليمية ودولية».

  ونفى سي عفيف تشــــابه احلالة السودانية واحلالة 
اجلزائرية «بالرغم من محاوالت البعض زعزعة استقرار 

اجلزائر لكننا نتصدى لكل احملاوالت».
  إال أن د.إسماعيل معراف مستشار املركز العربيـ  اإلفريقي 

لإلعالم والتنمية اعتبر أن احلالتني متشابهتان.
  وأوضح انه «في السودان يستفرد عمر البشير باحلكم 
منذ ٢٠ عاما ونفس الشيء في اجلزائر أي ليس هناك تداول 
على السلطة مع وجود تشابه في املواقف القومية مثل 
قضية فلسطني فضال عن أن األنظمة مسكونة بالتحديات 

واملؤامرات واالستهداف».
  واعتبر أن اجلزائر «دفعت ثمن مواقفها القومية إلى 
جانب القضايــــا العربية والتحررية فــــي عهد الرئيس 
الراحل هواري بومدين من خالل اإليقاع بها في مستنقع 
اإلرهاب وبالطبع بعد انقســــام السودان فإن الضغوط 

ستزيد على اجلزائر».
  وتواجــــه اجلزائر أيضا تهديدين آخرين األول متثله 
ما يسمى بحركة القبائل احلرة التي تضم مجموعة من 
الناشطني البربر الذين يتخذون من فرنسا منطلقا للدفاع 
عن مشــــروع منح احلكم الذاتي ملنطقة القبائل الواقعة 

شرق البالد والتي تقطنها غالبية من البربر.
  إال أن هذه احلركة ضعيفة في املنطقة نفسها ويقف 
ضدها احلزبان القويان هناك وهما جبهة القوى االشتراكية 
بزعامة حســــني آيت أحمــــد والتجمع من أجــــل الثقافة 

والدميوقراطية بزعامة سعيد سعدي.
  أمــــا التهديد الثاني فتمثلــــه حركة األزواد في أقصى 
جنوب اجلزائر في الصحراء والتي كانت متثل مجموعة 

من قبائل الطــــوارق وهدفها إقامة دولــــة للطوارق في 
املنطقة بدعم من فرنسا إال أن اجلزائر متكنت من إفشال 

هذا املخطط في مهده.
  وقال معراف «اآلن نحن مستهدفون في العلن ألن إمكانات 
اجلزائر كبيرة» إال انه أقر بأن بوتفليقة «ديبلوماســــي 
محنك ال يجهر بأفكاره ويحســــن التعاون مع الواليات 
املتحدة األميركية وإال ملا كنا خرجنا من العزلة الدولية 

التي كنا فيها خالل سنوات اإلرهاب».
  ودعا إلى ضرورة أن تكيف اجلزائر مواقفها مع الرؤية 
األميركية حتى تكون أقل استهدافا» وإذا بقينا بنفس األفكار 

ونفس التصورات قد يكون مصيرنا مثل العراق».
  ومن جانبه اعتبــــر الصحافي اجلزائري املتخصص 
في الشؤون السياسية جالل بوعاتي ان انقسام السودان 
سيجعل «مهمة احلفاظ على االستقرار أمرا أولويا بالنسبة 

للجزائر».
  وأوضح بوعاتي لـ «يونايتد برس انترناشونال» ان 
مصالح الدول الكبرى في اجلزائر كبيرة وباخلصوص 
الطاقة واألمن «فمن مصلحة الواليات املتحدة وحلفائها 
أن تنعم اجلزائر باالستقرار والدليل على ذلك هو اإلشادة 
املستمرة بالوضع األمني في اجلزائر واجلهود التي تبذلها 
من أجل القضاء على اإلرهابيني سواء في الساحل والصحراء 

أو في معاقلهم في منطقة القبائل» شرق اجلزائر. 

هـــذه املعركة في مواجهته.. وحدنـــا.. وقبل أن يتحول 
إلى ظاهرة عاملية.. لم يعد أحد مبنأى عن تهديداتها، أو 

محصنا من شرورها وضرباتها».
  «حذرنا  ـ آنذاك ـ من اإلرهاب ومخاطره..فلم يستمع 
أحد لتحذيرنـــا.. بل منحت دول صديقـــة حق اللجوء 
إلرهابيـــني لطخوا أيديهم بدمـــاء املصريني.. فأصبحت 
بالدهم مالذا آمنا إلرهاب أعمى.. سرعان ما امتدت إليهم 

عملياته ومخاطره.. وطالتهم مخططاته وشروره.
   «اســـتهدف اإلرهاب مصر برمتها.. في أمنها القومي 
واستقرارها ودورها اإلقليمي، وسمعتها الدولية فسعى - 
واهما - للتأثير على مواقفها من قضية السالم ولعرقلة 

جهودها للنمو والتنمية واملستقبل األفضل».
  «تلك هي أهداف اإلرهاب ومخططاته ضد مصر وشعبها. 
ولقد وجه جهاز الشـــرطة ومؤسساتنا األمنية ضربات 
موجعة لقوى اإلرهاب والتطرف.. تراجعت معها آمالهم 
اإلجراميـــة إال من عمليات متفرقة تطل علينا بني احلني 

واحلني».
  «إن العملية اإلرهابية األخيرة باإلســــكندرية..متثل 
محاولة يائســــة لالرهاب للعودة بشــــروره إلى أرض 
مصر، مبدخل جديد، ونهج وأسلوب جديد، مدخل جديد 
يحاول الوقيعة هذه املرة بني األقباط واملسلمني ويسعى 
إلى شق صفهم.. والنيل من متاسكهم ووحدتهم كأبناء 
وطن واحد تعرض عبر الســــنوات املاضية إلرهاب ال 
يعرف وطنا أو دينــــا ولم يفرق يوما بني أرواح ودماء 

قبطي أو مسلم. 

 عواصـــم ـ وكاالت: بـــرأت 
جلنة التحقيق التي شـــكلتها 
اســـرائيل للتحقيق في حادث 
الدموي على أسطول  االعتداء 
احلرية والسفينة التركية «مافي 
مرمرة» اجليش االسرائيلي من 
مسؤولية االعتداء الذي أودى 
بحياة تسعة أتراك كانوا ضمن 
املتضامنـــني لفك احلصار عن 
قطاع غزة احملاصر. واعتبرت ان 
ما قام به الكوماندوز االسرائيلي 

يتوافق مع القانون الدولي. 
  وأيـــد تقرير جلنة تيركل ـ 
الذي ميثل لب املعلومات التي 
تقدمها إسرائيل للجنة حتقيق 
تابعة لالمم املتحدة - احلصار 
البحري على القطاع ولكنه حث 
اسرائيل على إعادة دراسة كيفية 
تركيز العقوبـــات على حركة 
املقاومة االســـالمية «حماس» 
التي تسيطر على غزة وتفادي 
االضـــرار باملدنيني.وهو ا اثار 
استياء تركيا التي وصفته بأنه 

«مريع».
  وذكـــرت جلنة تيـــركل ان 
حصـــار غزة مبـــرر في ضوء 
تهديد بتهريب اسلحة حلماس 
وجهود إسرائيل للحفاظ على 
االمدادات االنسانية للمواطن 

الفلسطيني العادي هناك.
  وجاء في التقرير الذي يقع 
فـــي ٢٤٥ صفحـــة «حتي وان 
اعتبر أن احلصار البحري.. ال 
يلبي متطلبات القانون الدولي 
فانه ال يحق جلماعات او افراد 
اخذ القانـــون بأيديهم وخرق 

احلصار».
  وذكر التقرير ان افراد مشاة 
البحرية الذين اقتحموا السفينة 

حلق شعبنا في اقامة دولة مستقلة 
عاصمتها القدس ولذلك يعملون 
على القاء الكرة في امللعب العربي 

والفلسطيني».
  وكان عريقـــات يعلق على ما 
ذكر أمس عن مشروع اعده وزير 
اخلارجية االســـرائيلي افيغدور 
ليبرمان والـــذي قالت صحيفة 
«هآرتس» االسرائيلية «انه قام 
باعداد خريطة لدولة فلسطينية 

في حدود مؤقتة».
  وذكرت الصحيفة «ان ليبرمان 
اعد هذه اخلريطة حتسبا الحتمال 

مرمرة استخدموا الذخيرة احلية 
فقط حني هدد الـــركاب حياتهم 
وهو نفس ما توصل اليه حتقيق 

عسكري إسرائيلي في يوليو.
  في غضون ذلك، أعلن رئيس 
دائـــرة املفاوضات فـــي منظمة 
التحرير الفلســـطينية د.صائب 
عريقات رفض الفلسطينيني أي 
مشروع القامة دولة فلسطينية ذات 

حدود مؤقتة جملة وتفصيال.
  ورأى عريقـــات «انهـــم فـــي 
اسرائيل يشعرون اآلن باحلرج 
والعزلة في املجتمع الدولي املؤيد 

حدوث اعتراف دولـــي بالدولة 
الفلســـطينية املستقلة في شهر 
سبتمبر من العام احلالي»، مشيرة 
الى «انه يعتقد بأنه يتعني على 
اسرائيل اطالق مبادرة سياسية 
الدولية  للتخفيف من الضغوط 

التي متارس عليها».
  وشدد عريقات على «ان الدولة 
الفلسطينية ذات احلدود املؤقتة 
ليســـت خيارنا، وهو االمر الذي 
اكدنـــا رفضنا له اكثر من مرة»، 
الرئيس  الى «انه وحتى  مشيرا 
األميركـــي بـــاراك اوباما كان قد 

اكد اكثر من مرة انه يسعى الى 
حل دائم للقضية الفلســـطينية 
وليس الى حل مؤقت او انتقالي 
او دولة فلســـطينية ذات حدود 

مؤقتة لنا».
  واوضح ان اســـرائيل «باتت 
تدرك حقيقة املوقف الدولي املؤيد 
القامة دولة فلسطينية مستقلة»، 
مشيرا الى «انها تعرف كذلك ان 
هناك ٧٧ ســـفارة لفلسطني و٢٤ 
مكتبا مفوضـــا في مختلف دول 
العالم اضافة الى سفارتني كاملتني 
في عاصمتـــي دولتني من الدول 
االعضاء في مجلس االمن الدولي 

وهما موسكو وبكني».
  وقال د.عريقات «ان اسرائيل 
الفلســـطينية  الدولة  ان  تعرف 
حتميـــة وقادمـــة ال محالة وان 
استيطانها واغالقها وحصارها 
لشعبنا مجرد محاوالت لتعطيل 
هذا التطـــور احلتمي واحلاصل 
ال محالـــة وهي دولة فلســـطني 
القـــدس على حدود  وعاصمتها 

عام ١٩٦٧».
  ورأى املسؤول الفلسطيني «ان 
املطلوب اآلن من اسرائيل هو وقف 
االستيطان مبا يشمل مدينة القدس 
احملتلة وحتديد املرجعيات حتى 
يصار الى العودة للمفاوضات»، 
معبـــرا عن االمل فـــي «أن تقوم 

الواليات املتحدة بهذا الدور».
اكد    علـــى الصعيد نفســـه، 
الفلســـطينيني  د.عريقـــات «ان 
متمســـكون مبوقفهـــم بشـــأن 
مشروع القرار الذي قدم ملجلس 
االمن الدولي والذي يطالب بادانة 
االستيطان االسرائيلي» رغم اعالن 
املتحـــدة رفضها لهذه  الواليات 

اخلطوة.

 القاهرةـ  وكاالت: تعهد الرئيس املصري حسني مبارك 
أمس بالتصدي لإلرهاب ومحاوالت الفتنة الطائفية بني 
املســـلمني واألقباط، مشددا على انه لن يتردد في اتخاذ 

أي إجراء حلماية املصريني.
  وقال مبارك في كلمته خالل االحتفال بعيد الشرطة الـ 
٥٩ انه لن يتسامح مع من يحاول املساس بوحدة أبناء 

الشعب املصري والوقيعة بني األقباط واملسلمني.
  وأضاف انه لن يتهاون مـــع أي تصرفات ذات أبعاد 
طائفية من اجلانبني على الســـواء كما أنه ســـيتصدى 

ملرتكبيها بقوة القانون وحسمه.
  وقال مبارك «لن نتردد قط في اتخاذ ما نراه محققا ألمن 
مصر وشعبها، وسوف نتصدى لدعاة الفتنة ونحاسب 
املروجني لها واحملرضني عليها وسوف نتصدى لإلرهاب 

ونهزمه».
  وتابع «سنتعقب مرتكبيه ونالحقهم في الداخل واخلارج 
ولـــن يفلتوا أبدا من العدالـــة» مؤكدا أن الطائفية متثل 

ظاهرة ممقوتة غريبة على املجتمع املصري.
  وانتقد مبارك في كلمته من وصفهم بـ «القلة من أبناء 
الوطن..دعاة االســـتقواء باألجنبي» قائال «إن دعواهم 

مرفوضة وتأباها كرامة مصر أقباطا قبل املسلمني».
  وتابع «أقول ملن يطالبون في بعض الدول الصديقة 
بحماية أقباط مصر.. أقول لهم.. إن زمن احلماية األجنبية 
والوصايـــة.. قد ذهب إلى غير رجعة. أقول لهم.. إننا ال 
نقبـــل ضغوطا أو تدخال في الشـــأن املصري.. من أحد 

أيا كان».

  وهنأ مبارك جهاز الشرطة لتوصله إلى مرتكبي حادث 
تفجير كنيسة القديسني باإلسكندرية عشية رأس السنة 
بعد أن اعلن وزير الداخلية املصري حبيب العادلي في 
وقت سابق أن تنظيم «جيش اإلسالم» الفلسطيني يقف 

وراء حادث تفجير كنيسة القديسني باإلسكندرية.
  واضاف «لقد خضنا معركتنا مع اإلرهاب والتطرف 
منذ سبعينيات القرن املاضي وانتصرنا عليه.. خضنا 

 القاهرة تتهم «جيش اإلسالم» الفلسطيني 
بتنفيذ هجوم اإلسكندرية.. والتنظيم ينفي

 عواصــــم ـ وكاالت: نفى تنظيم جيش االســــالم 
الفلســــطيني املتهــــم باالرتباط بالقاعــــدة، اتهامات 
وزير الداخليــــة املصري اللواء حبيب العادلي أمس 
مبسؤوليته عن حادث كنيسة القديسني باالسكندرية 
ليلة االحتفال برأس السنة امليالدية الذي أسفر عن 

مصرع ٢٣ شخصا واصابة العشرات.
  وقال العادلي في كلمة خالل االحتفال مبناسبة عيد 
الشرطة املصرية الـ ٥٩ انه تأكد بـ «الدليل القاطع» 
تورط عناصر تنظيم «جيش االسالمي الفلسطيني» 
املرتبط بالقاعدة «وان تخفوا وراء عناصر مت جتنيدها». 
واكد تورط تلك العناصر في التخطيط والتنفيذ لهذا 
العمل االرهابي مشــــددا على عدم افالت هؤالء ومن 

يدعمهم من العقاب.
  وقال ان رجال الشرطة متكنوا من اقتالع جذور 
االرهاب منوها بدورهم في التصدي حملاوالت اشاعة 

الفوضى واالخالل بكيان املجتمع.
  إال أن متحدثا باسم التنظيم نفى أن تكون له أي 

صلة بالهجوم على الكنيسة في مصر غير أنه أشاد 
مبن قام به. وقال املتحدث باســــم اجلماعة املتشددة 
«ابو مثنى» لوكالة فرانس برس «ليس لنا أي عالقة 
من قريب او بعيد بالهجوم على الكنيســــة القبطية 

في االسكندرية مبصر».
  واضاف ان «املوســــاد اليهودي (االسرائيلي) هو 

املسؤول» عن هذا االعتداء.
  ويعتقد ان تاريخ تأسيس جيش اإلسالم في غزة 
يرجع الى عام ٢٠٠٦، ويتزعمه ممتاز دغمش املطلوب 
إلسرائيل، الن اجليش شارك في عملية أسر اجلندي 
اإلسرائيلي جلعاد شاليط مع كتائب عز الدين القسام 
اجلناح العسكري حلماس وجلان املقاومة الشعبية. 
وقــــد تأزمت العالقات بني جيش اإلســــالم وحكومة 
حماس بعــــد أن أقدم أفراد عائلــــة دغمش على قتل 
أحد أفراد األجهزة األمنية التابعة للحكومة في غزة 
تفجرت على إثرها اشــــتباكات بغزة اوقعت ١١ قتيال 

من عائلة دغمش.  

 الرئيس املصري محمد حسني مبارك 

 أحد أعضاء جلنة تيركل يسلم رئيس احلكومة االسرائيلية بنيامني نتنياهو نسخة من تقريرها حول الهجوم على اسطول احلرية   (ا.ف.پ) 

 منظمة التحرير ترفض جملة وتفصيًال مشروع ليبرمان إلقامة دولة بحدود مؤقتة

  لجنة تيركل اإلسرائيلية تبرئ الجيش من مسؤولية 
االعتداء على أسطول الحرية.. وأنقرة «مرتاعة»

  العاهل األردني يجري مشاورات
  الحتواء االستياء الشعبي

 خمس سيارات مفخخة وعبوات ناسفة 
تضرب ضواحي بغداد 

 عمانـ  أ.ف.پ: يجري العاهل االردني امللك عبداهللا 
الثاني مشاورات مع ممثلي مختلف القوى السياسية 
في البالد للوقوف على مطالب الشـــعب االردني، 

حسبما افاد مصدر من محيطه أمس.
  وقال املصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه 
لوكالة فرانس برس ان «امللك اجرى سلسلة مشاورات 
مع كبار املســـؤولني في البالد ومسؤولني سابقني 
وناشطني ونقابيني واسالميني لالستماع الى شكاوى 

االردنيني ومعرفة احتياجات الشارع االردني».
  واضاف املصدر ان «امللك قام بزيارات غير معلنة 
الى اكثر مناطق اململكة فقرا لالطالع على احتياجات 

ابنائها».
  وعلى الرغم من اتخاذ احلكومة سلسلة اجراءات 
للحـــد من الغالء، تواصلت املظاهرات واالســـتياء 
الشعبي من تردي االوضاع االقتصادية في اململكة 
خالل االســـبوعني املاضيني مطالبة خاصة بإقالة 
حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي. كما ستنظم 

مظاهرة جديدة اجلمعة املقبل.
  وقال حمزة منصور امني عام حزب جبهة العمل 
االسالمي، الذراع السياسية لالخوان املسلمني وابرز 
أحـــزاب املعارضة في البـــالد لوكالة فرانس برس 
«سنواصل احلراك الشـــعبي حتى تلبي احلكومة 
مطالبنا». واضاف «نعيش سلسلة ازمات في االردن، 
االن هناك ازمة اقتصادية ضاغطة كما ان هناك ازمة 

اجتماعية تتفجر االن في مختلف املناطق».
  وتابـــع منصور «نعتقـــد ان االزمة االجتماعية 
واالقتصادية هما نتيجة لالزمة السياسية»، مشيرا 

الى ان «بداية االصالح هي بداية سياسية».
  وقال زكي بني ارشيد القيادي في احلزب لوكالة 
فرانس برس «نطالب بتعديل الدستور ليصبح لنظام 
امللكية معنى أوسع ويصبح هناك نص دستوري 
ملزم بتكليف رئيـــس االغلبية في البرملان». فيما 
يخول الدستور االردني احلالي امللك تعيني رئيس 

الوزراء او اقالته.

 بغدادـ  د.ب.أ: أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل 
١٣شخصا وجرح اكثر من ٣٠ آخرين أمس في سلسلة 
انفجارات بخمس سيارات مفخخة وعبوات ناسفة 

شهدتها ضواحي مدينة بغداد.
  وقالت املصادر أن سلسلة انفجارات بسيارات 
مفخخة وعبوات ناسفة وقعت في احياء الكرادة 
واالعالم وابو النواس والتاجي والكاظمية والطارمية 
في أوقات متقاربة ما تسبب في مقتل ١٣ شخصا 
وإصابة ٣٠ آخرين بينهـــم ايرانيون في طريقهم 
إلـــى مدينة كربالء. وتأتي هـــذه االنفجارات رغم 
االجراءات االمنية املشـــددة التي تشـــهدها مدينة 
بغداد لتأمني احلماية لزوار أربعينية االمام احلسني 
التي ســـتصادف اخلامس والعشرين من الشهر 

اجلاري.
  وقـــال مصدر أمني عراقي إن زائرا ايرانيا لقي 
حتفه وأصيب ثمانية اخرون في انفجار عبوة ناسفة 

استهدفت حافلتهم في الكاظمية شمال بغداد. 
  من جهتها أعلنت عمليات بغداد أمس عن إحباط 

ثالث هجمات بســـيارات مفخخة كانت تستهدف 
زوار االربعينية.

  ولقي اثنان من عناصر الشرطة العراقية حتفهما 
وأصيب ثمانيـــة آخرون أمس ايضا جراء انفجار 

سيارة مفخخة جنوب العاصمة العراقية.
  وقال مصدر أمني عراقي إن «ســـيارة مفخخة 
كانت مركونة على جانب الطريق الرئيســـي في 
منطقـــة البياع جنوب بغداد، انفجرت، عند مرور 
دورية للشرطة االحتادية، ما أسفر عن مقتل اثنني 
من عناصر الدورية وإصابة ثمانية آخرين»، مبينا 
أن «احلصيلة قابلة للزيادة بسبب خطورة بعض 
اإلصابات». وأضاف املصدر أن «سيارات اإلسعاف 
هرعت إلى مكان احلادث لنقل املصابني إلى املستشفى 
القريب لتلقي العالج، فيما طوقت األجهزة األمنية 

املكان وفرضت إجراءات أمنية مشددة».
  وكان مصدر في الشرطة العراقية أفاد بأن عددا 
من اجلرحى سقطوا في انفجار سيارة مفخخة في 

شارع أبو نواس وسط العاصمة بغداد. 


