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 اخلرطـــوم ـ رويتـــرز: لم تكـــد فرحة 
اجلنوبيني بإعالن نتائج اســـتفتائهم على 
االنفصال عن شمال السودان، حتى شهدت 
حكومة اجلنوب انتكاســـة أمنية حيث قال 
متحدث باسم جيش جنوب السودان ان وزيرا 
بحكومة اجلنوب قتل بالرصاص في جوبا 
داخل مبنى الوزارة أمس بعد ظهور نتائج 

االســـتفتاء التي أكدت أن اجلنوب سيكون 
أحدث دولة في افريقيا.

   وقال فيليب اجوير املتحدث باسم جيش 
اجلنوب «وزير التنمية الريفية والتعاون 
قتل بيد ســـائق يعمل بالـــوزارة. كما قتل 
(السائق) حارسا على باب الوزارة ثم أطلق 

الرصاص على نفسه». 

 اغتيال وزير بحكومة جنوب السودان في جوبا

 هيئة النزاهة: الفساد يكلّف العراق ٣١ مليار دوالر.. ووزراء يقومون بتغطيته 
 بغدادـ  وكاالت: أعلنت الشرطة العراقية 
أن حوالي تسعة أشخاص قتلوا وأصيب ٧٨ 
آخرون أمس جراء انفجار ٣ سيارات مفخخة 
بالقرب من مقر لألمن الكردي (األسايش) في 
مدينة كركوك. وقالت املصادر لوكالة األنباء 
األملانية «انفجرت ســـيارة من نوع «كيا» 
محمله باأللبان بجوار مقر لألمن الكردي، 
املعروف باألسايش، في حي الواسطي التابع 
للحزب الدميوقراطي الكردستاني بزعامة 
مسعود برزاني، مما أدى إلى تدمير املبنى 
وموقع يستخدم كمخزن لأللبان واللحوم»، 
الفتـــا إلى أن املعلومات األولية تفيد بأنه 
تفجير «انتحاري». وأضافت املصادر: «بعد 
دقيقة (من االنفجار األول)، انفجرت سيارة 
ثانية أخرى على بعـــد أمتار أمام واجهة 
اجلبهة التركمانية العراقية، مستهدفة دورية 
للشرطة العراقية، وبعدها انفجرت سيارة 
ثالثة أخرى مستهدفة مركبات للشرطة على 

بعد ٥٠٠ متر من التفجير األول».
  وأوضحت املصادر أن االنفجارات الثالثة 
أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 

٧٨ آخرين بجروح «في حصيلة أولية».
  سياسيا، قال رئيس هيئة النزاهة في 
العراق القاضي رحيـــم العكيلي للوكالة 
الفرنسية لالنباء امس ان الوزراء العراقيني 

يفضلون التغطية على الفساد في وزارتهم 
على مكافحته، مؤكدا ان الفســـاد هو احد 

االبواب املهمة لتمويل االرهاب.
  وقـــال العكيلي «اقـــول ان التنفيذيني 
(الوزراء) عموما غير جادين في مكافحة 
الفساد، وأحيانا يعتقدون ان خير تعامل 

مع الفساد هو التغطية عليه».
  وأضـــاف ان «عيبهـــم اآلخـــر، حينما 
يتسلمون مسؤولية تنفيذية يعتقدون انها 
ملك لعائلتهم، لذلك مينعون االخرين من 
الدخول اليها او مكافحة الفساد فيها وحتى 

يحاولون حماية املوظفني» الفاسدين.
  يأتي هذا بينما صنفت منظمة الشفافية 
الدولية في تقريرها السنوي للعام ٢٠١٠ 
العراق كرابع اكثر دولة فسادا في العالم. 
وأكد العكيلي صدور ٤٠٨٢ أمر اســـتدعاء 
بحق مطلوبني للهيئة خالل عام ٢٠١٠، بينهم 
١٩٧ بدرجة مدير عام وما فوق، مقابل ٣٧١٠ 
في ٢٠٠٩ بينهم ١٥٢ بدرجة مدير عام وما 
فوق. وبحسب القاضي فإن عدد احملالني 
الى احملاكم في عـــام ٢٠١٠ بلغ ٢٨٤٤، في 
٢٣٢٢ دعوى تنطوي على فساد تصل قيمته 

اإلجمالية الى ٣١ مليار دوالر.
  وأعلى عـــدد للموظفـــني احملالني كان 
لوزارة الدفاع حيث بلـــغ ١٣٫٤٧٪، تلتها 

وزارة الداخلية بنســـبة ٧٫٢٨٪ ثم وزارة 
البلديات واالشغال بنسبة ٦٫٢٦٪، بحسب 
تقرير اعدته الهيئة. وأوضح القاضي الذي 
تسلم مهامه مطلع عام ٢٠٠٨ «نحن في صراع 
مستمر معهم، واحلقيقة نستطيع ان نتغلب 
عليهم بالقانون»، مؤكدا ان «هيئة النزاهه 
أصبحت مؤسسة يخاف منها اجلميع، حتى 
كبار موظفي الدولة، مبن فيهم الوزراء». 
وأضاف ردا على سؤال ان «رئيس الوزراء 
(نوري املالكي) يحاول ان يعمل في ميدان 
مكافحة الفساد وكانت له خطوات جادة، 
لكن ال ميكن له ان يقوم بكل شيء بنفسه، 
يفترض ان يكون هنـــاك وزراء هم األداة 

التنفيذية له».
  وأكـــد ان «التنفيذيـــني علـــى االغلب
 ال يؤمنون بالعمل ضد الفساد عموما».

  ويقول العكيلي (٤٤ عاما) الذي تلقى 
تهديدات بالقتل مباشـــرة وغير مباشرة 
«حينما نتحدث عن زيادة عدد املطلوبني 
لهيئة النزاهة وزيادة عدد القضايا وعدد 
احملكومني ثـــالث مرات عن العام املاضي، 
فهذا دليل على زيادة جهود مكافحة الفساد 

وليس دليال على زيادة الفساد ذاته».
  وبالنسبة الى العكيلي فإن اخلطر االكبر 
هو العالقة بني الفساد واالرهاب، موضحا 

«ما زلت اعتقد ان اجلهود غير كافية ملكافحة 
الفســـاد، واالرادة السياسية ناقصة جدا 
في هذا االطار». وأضاف ان «الفساد احد 
االبواب املهمة لتمويل االرهاب، وكثير من 
اموال الفساد تذهب الى متويل العمليات 

االرهابية».
  وبحسب مسؤولني عراقيني فان قسما 
من االموال املخصصـــة للخدمات العامة 
ينتهي به املطاف الى اجلماعات االرهابية 

من خالل بعض موظفني العموميني.
  وحول تصنيف العراق في قائمة أسوأ 
بلدان العالم من ناحية الفساد وفقا لتقرير 
منظمة الشـــفافية الدولية، قال العكيلي 
«اتفق متاما مع ما تذهب اليه الشـــفافية 
الدولية، واحترم ما تصدره رغم انني لدي 
بعض االعتراضات العلمية على مؤشـــر 
مدركات الفساد». وأوضح «اعتقد ان تقارير 
الشفافية الدولية حول العراق كانت مفيدة، 
وشكلت ضغطا كبيرا على احلكومة العراقية 
واجلهات املعنية من اجل العمل ضد الفساد، 

لذلك كانت نتائجها ايجابية».
  وردا على سؤال حول امكانية معاجلة 
الفساد والوقت املطلوب لذلك، قال «ال ميكن 
ان نتحدث عن الوقـــت، نحتاج الى وقت 

طويل».   

  طهرانـ  أ.ف.پ: وجه قادة املعارضة اإليرانية أمس األول انتقادا 
شــــديدا الى نظام طهران، معتبرين ان موقف مســــؤوليه «القمعي 

واملناهض للدين» يلحق اكبر ضرر باجلمهورية االسالمية.
  وصدرت هذه االنتقادات من مير حسني موسوي ومهدي كروبي قبل 

ثالثة ايام من احياء الذكرى الثانية والثالثني للثورة االسالمية.
  وكتب الزعيمان املعارضان في بيان «يختبئ النظام حاليا وراء 
فكــــرة انه اذا لم يكن موجودا فإن الديانة ســــتزول، وعبر التذكير 
على الدوام بهذا اخلطر فانه يحاول اجتذاب االوســــاط الدينية في 
املجتمع وجمعها حوله». وتدارك الزعيمان في بيان مشترك بث على 
موقعيهما االلكترونيني سهم نيوز وكالم دوت كوم «لكن احلقيقة 
ان ما يضر باملناخ الديني للمجتمع (االيراني) هو املوقف القمعي 
واملناهض للدين (الذي يتبناه) النظام نفســــه». وبات موســــوي 
وكروبي اخلصمني اللدودين للنظام منذ االنتخابات الرئاســــية في 
يونيو ٢٠٠٩ والتي فاز فيها الرئيس محمود احمدي جناد بعد عمليات 
تزوير كبيرة وفق املعارضة االيرانية. وطلب موسوي وكروبي من 
وزارة الداخلية اذنا بتنظيم جتمع في ١٤ فبراير دعما لالنتفاضات 
الشعبية في العالم العربي. ويرى بعض املراقبني ان هذه اخلطوة 
رمبا تستهدف جمع مناصريهما لتاكيد معارضتهما حلكومة احمدي 
جناد. وانتقد املدعي العام غالم حسني محسني ايجائي هذه الدعوة، 

وفق ما نقلت عنه وكالة االنباء االيرانية الرسمية.
  وقال محســــني ايجائي «انه حترك سياســــي يهدف الى تقسيم 

االمة»، ملمحا الى ان السلطة سترفض طلب موسوي وكروبي.
  من جهة أخرى اعلنت رئيسة الديبلوماسية االوروبية كاثرين 
اشتون أمس االول ان االحتاد االوروبي يدرس رفع منع سفر وزير 
اخلارجية االيراني علي أكبر صاحلي من اجل تســــهيل املفاوضات 
حــــول البرنامج النووي االيراني. وهو احلظــــر الذي فرض عليه 
كونه كان يترأس منذ يوليو ٢٠٠٩ البرنامج النووي االيراني، واحد 
املسؤولني االيرانيني املمنوعني من السفر الى االحتاد االوروبي بفعل 

العقوبات التي تستهدف البرنامج النووي االيراني.
  وقالت اشتون اثر نقاش في مجلس االمن شاركت فيه ايران، ان 
«الدكتور صاحلي هــــو وزير خارجية واحملادثات اجلارية تتناول 
رفع وزراء اخلارجية عن الئحة املمنوعني من السفر النكم تريدون 

محاورا ميكنه السفر وهذا امر بديهي».
  وأضافت «من جهتي، انا راغبة كلينا في لقائه» مضيفة ان تعيني 

صاحلي قد يعني تغييرا في املوقف من قبل طهران.
  وأوضحت «سوف ننتظر ونرى ماذا سيفعلون بعد ذلك. سيكون 

هناك على االرجح حوار مختلف مع الدكتور صاحلي». 

 ٣ سيارات مفخخة توقع أكثر من ٨٥ قتيًال وجريحًا

" "

 آثار الدمار الذي خلفه انفجار سيارة مفخخة في بغداد أمس  (أ.ف.پ) 

 المعارضة اإليرانية: موقف النظام «المناهض للدين» يضر بالبالد
 الحكومة الباكستانية تقّدم استقالتها االتحاد األوروبي يدرس إمكانية رفع حظر السفر عن وزير الخارجية اإليراني

  لتشكيل أخرى مصغرة لمواجهة أزمة االقتصاد

 أسانج يتحدى المدعية السويدية
   أن تحضر إلى لندن لتوضيح موقفها

 انهيار المحادثات العسكرية بين الكوريتين

 إســـالم آباد ـ أ.ف.پ: قدم أعضـــاء احلكومة 
الباكستانية استقاالتهم اجلماعية أمس إلى رئيس 
الـــوزراء الذي كان اعلن عزمه على حل حكومته 
لتشـــكيل اخرى مصغرة من اجل مواجهة األزمة 

االقتصادية، كما اعلن مصدر رسمي.
  وقال رئيس احلكومة يوســـف رضا جيالني، 

بحسب ما نقلت وكالة االنباء الفرنسية عن مسؤول 
كبير طلب التكتم على هويته، «هذا آخر اجتماع 

لهذه احلكومة» مشيرا الى اجتماعها أمس.
  وأضاف املســـؤول الكبير ان «رئيس الوزراء 
سيقدم اآلن هذه االســـتقاالت الى الرئيس الذي 

سيقبلها». 

 لندنـ  أ.ف.پ: حتدى جوليان 
اساجن الذي يخوض معركة امام 
القضــــاء البريطانــــي ضد طلب 
تسليمه الذي تقدمت به السويد، 
املدعيــــة الســــويدية ان حتضر 
الى لندن غــــدا لتوضيح موقفها 
بعدما استعان محاموه بالعديد 
من الشهود الذين وجهوا انتقادا 
شديدا ألســــاليبها. وقال احملامي 
مارك ستيفنز لدى خروجه أمس 
األول من محكمــــة بلمارش التي 
نظرت على مدى يومني في طلب 
النيابة الســــويدية «ماريان ني، 
الى لندن  احتداك ان حتضــــري 
اجلمعة وان تخضعي الستجواب 
مضاد». وكان مقــــررا ان تنتهي 
اجللسة عصر أمس األول، ولكن 
بســــبب ضيق الوقت فان الدفاع 
واالدعاء سيقدمان خالصاتهما يوم 
غد اعتبارا من الساعة ١٠٫٣٠، على 
ان تتخذ بعدهــــا احملكمة قرارها 
التســــليم. وبعد  في شأن طلب 
تفنيده االثنني املاضي نقطة بنقطة 
الطلب املقــــدم من النيابة العامة 
امام  الدفاع  السويدية، استشهد 
محكمة بلمــــارش في لندن مبدع 
عام ســــابق يعمل اليــــوم مدونا 
قضائيا في الســــويد، وقد طرح 
هو ايضا اســــئلة حول االســــس 
التي بني عليها طلب ستوكهولم. 
وتطالب السويد بتسليم اساجن 
لالستماع اليه، بعد الدعوى التي 
رفعتها امرأتان تتهمانه بإرغامهما 
على القيام بعالقات جنسية معه 
من دون اســــتخدام الواقي. وقال 
ســــفني اريك الهيم «ال افهم جيدا 
ملاذا ال ميكن االستماع الى جوليان 
اساجن هنا، اذا ما كانت السلطات 
البريطانية موافقة»، مشيرا الى 
ان استجوابه قد يحصل بطريقة 

الدائرة التلفزيونية املغلقة. 

 ســــيئول ـ رويترز: قال مسؤول بوزارة الوحدة 
الكورية اجلنوبية في ســــيئول أمس إن احملادثات 
العسكرية بني الكوريتني الشمالية واجلنوبية «انهارت» 
ما ميثل انتكاسة جلهود استئناف احملادثات الدولية 

بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.
  وقال مسؤول وزارة الوحدة «انهارت احملادثات. 
لم يتفقا حتى على موعد الجتماعهما املقبل». وكان 
يشير إلى أول محادثات جرت بني البلدين منذ الهجوم 
الذي شنته بيونغ يانغ على جزيرة يونبيونغ والذي 
أسفر عن مقتل أربعة وزاد احتماالت قيام حرب شاملة 

بني اجلانبني. وقالــــت وزارة دفاع كوريا اجلنوبية 
في بيان إن ممثلي بيونغ يانغ «انسحبوا من جانب 

واحد من غرفة االجتماع».
   وقالت سيئول إن عرض إجراء محادثات عسكرية 
رفيعة املستوى مازال قائما لكن مسؤوال بوزارة الدفاع 
قال إن شرط ذلك أن تتخذ كوريا الشمالية «خطوات 

مسؤولية فيما يتعلق بهجومي العام املاضي».
   كما تعثرت احملادثات بســــبب مسألة إجرائية 
هي رتبة الضباط الذين سيحضرون أي محادثات 

رفيعة. 

 وزيرة خارجية فرنسا ترفض االستقالة 
الستخدامها طائرة رجل أعمال مقرب من بن علي 

 ليبيا وسويسرا تعينان خبيرًا كنديًا
  ليرأس هيئة التحكيم لمعالجة خالفاتهما

 إغالق مصلى أهل السنة في طهران
   بالشمع األحمر واعتقال إمامه

 باريسـ  كونا: رفضت وزيرة اخلارجية الفرنسية ميشيل اليو 
ماري امس االول  الدعوات املتزايدة من جانب احزاب املعارضة 
لالستقالة الســـتخدامها طائرة خاصة بأحد رجال االعمال خالل 

عطلتها في تونس نهاية العام املاضي.
  واعترفت اليو ماري باستخدام طائرة ميتلكها «صديق» لديه 
اسطول من الطائرات باملشاركة في ذلك الوقت مع احد افراد عائلة 

الرئيس التونسي املخلوع زين العابدين بن علي.
  وقالـــت امام البرملان امس االول انها وافقت على قبول عرض 
بنقلها في رحلتني جويتني ولكنها شددت على ان هذا كان بغرض 
تسهيل السفر ولم يكن مبثابة جميل لها ولم يؤثر على آرائها بشأن 

تونس او املشكالت التي كانت تعاني منها في ذلك الوقت.
  وقالـــت احزاب املعارضة ان تلك اخلطوة كانت تقديرا خاطئا 

وغير أخالقية الى حد كبير.
  ومن املقرر ان يظهر الرئيس الفرنســـي نيكوال ســـاركوزي 
بالتلفزيون الوطني مساء اليوم وسيطلب منه دون شك التحدث 
بشـــأن وزيرة خارجيته فضال عن امكانية التحدث ايضا بشأن 
رئيس وزرائه فرانسوا فيون الذي يجري استهدافه ايضا مبعلومات 

حول استخدامه طائرة حكومية مصرية للسياحة في مصر.
  واصدر فيون بيانا يستبق فيه تلك املعلومات التي سيجرى 
الكشـــف عنها في صحف الغد يعترف فيه بأنه استخدم طائرة 

حكومية مصرية للسياحة لدى تواجده بالبالد.
  وأوضح انه ســـافر الى مدينة اسوان بصعيد مصر بصحبة 
زوجته وأوالده على منت طائرة حكومية فرنســـية حيث دفعت 

حكومته تكاليف الرحلة فيما دفع مكتبه تكاليف اقامته بها.
  وأضاف انـــه خالل اقامته في اســـوان جـــرى نقلهم لزيارة
 معبـــد ابي ســـمبل على مـــنت طائـــرة حكوميـــة مصرية كما

 اســـتضافته احلكومة املصرية في رحلة نيلية مشـــيرا الى انه 
اجرى محادثات مع الرئيس املصري حســـني مبارك لدى إقامته 

في اسوان. 

 طرابلس ـ يو.بـــي.آي: أكدت ليبيا أمس أن 
ممثلها ونظيره السويسري اتفقا على تعيني 
اخلبير في القانون الدولي الكندي فيليب كيرش 
لرئاسة هيئة التحكيم في اخلالفات التي حصلت 

بني البلدين منذ العام ٢٠٠٨.
  وقالت مصادر ليبية ان هيئة التحكيم املذكورة 
ستعقد جلســـتها في برلني غير أنها لم حتدد 
موعدها مكتفية باإلشـــارة إلى أن هذه الهيئة 
ستنظر في مواضيع القضايا املتفق على تقدميها 
من قبل اجلانبني إلى التحكيم في شهري أغسطس 

من العام ٢٠٠٩ ويونيو من العام ٢٠١٠.
  وأكدت املصادر الليبية نفســـها أن كيرش 
ســـيترأس تلـــك الهيئة مع محكمـــي الطرفني 
البريطاني البرفيسور اليزابيت ويلمز خورست 
والهنـــدي الدكتور سرينيفاســـان راو اللذين 
اعتبرتهما من األسماء الالمعة في مجال القانون 

الدولي.
  فيما أكدت احلكومة السويســـرية اعتزامها 
مواصلة سير التحقيق اجلنائي اجلاري املتعلق 
بنشر الصور التي نشرت لنجل القذافي هانيبال 

بعد القبض عليه اثر ضربه احد مرافقيه.
  ويتمتـــع كيرش بخبرة واســـعة في مجال 
القانون اإلنســـاني الدولي والقانون اجلنائي 
الدولي وهو عضو في نقابة احملامني في مقاطعة 
كيببك وشـــغل منصب ممثل كنـــدا لدى األمم 
املتحدة مـــن ١٩٨٨  حتـــى ١٩٩٢ ونائب املمثل 
املقيـــم ملجلس األمن ١٩٨٩ (ق) ١٩٩٠ وســـفير 

كندا لدى السويد.
  وتعود تداعيات األزمة في العالقات بني ليبيا 
وسويسرا إلى اعتقال هانيبال القذافي في شهر 
يوليو ٢٠٠٨ من قبل شرطة كانتون جنيڤ بتهمة 
تعنيفه ملخدومني يعمالن لديه وقيام الصحف 
السويسرية بنشر صور لهانيبال خالل اعتقاله 
اعتبرها الليبيون إســـاءة إليه رغم أنه يتمتع 
باحلصانة الديبلوماســـية حيث تطورت هذه 
الالزمة بعد إيقاف ليبيا سويســـريني يعمالن 
في أراضيها بحجة خرقهما لإلقامة بطرق غير 

مشروعة.
  وعوضـــا عن حل هـــذه القضية عن طريق 
القضاء الليبي جلأ السويســـريان إلى سفارة 
بالدهما ما اضطر ليبيا إلى التهديد بإخراجهما 
وتسليمهما للقضاء وهو األمر الذي مت في ٢٣ من 
فبراير املاضي حيث اقتيد احدهما إلى السجن 

فيما أفرج عن مواطنه.
  وتصاعدت األزمـــة بني اجلانبني عقب قيام 
سويسرا بفرض قيود على منح ليبيني رسميني 
من بينهم الزعيم الليبي معمر القذافي وعائلته 
تأشيرة شنجن وهو ما ادخل االحتاد األوروبي 
طرفا في األزمة بني البلدين ما اضطر طرابلس 
إلى الرد باملعاملة نفسها وحظر منح تأشيرات 
دخول أراضيها ملواطني االحتاد األوروبي وهو 
ما أدى إلى مترد عدد من الدول األوروبية على 
األجراء السويسري ومعاجلة ذلك عن االحتاد 

األوروبي. 

 عواصـــم ـ وكاالت: اقتحمـــت قوات األمن 
اإليرانية مصلى ألهل السنة في طهران وأغلقته 
بالشـــمع األحمر، واعتقلت «مولوي عبيداهللا 

موسى زاده» الذي يؤم الناس فيه.
   ونسب موقع «سني أون الين» إلى مصادر 
قولها إن السلطات ال تسمح ألهل السنة بإنشاء 
مساجد لهم في طهران رغم املساعي التي بذلها 
أهل السنة منذ انتصار الثورة اإلسالمية، وأنها 
أوعزت إلى قوات األمن باقتحام املصلى اخلاص 
بأهل السنة الواقع في منطقة سعادت آباد في 
طهران، وختمته بالشمع األحمر، بعد اعتقال 
إمام هذا املصلى وهو «مولوي عبيداهللا موسى 

زاده».
  وذكر املوقع أيضا: «أنه ملن املؤسف في الوقت 
الذي ال ميتلك أهل السنة في العاصمة اإليرانية 
أي مسجد لكي يقيموا فيه صلواتهم اخلمس، 
ال يتحمل املســـؤولون فيها وجود مصليات 
ألهل السنة، بحيث تواجه هذه املصليات خطر 

إغالقها بالشمع األحمر». 
   وأضاف «ان الدول اإلسالمية ال تتصرف مع 
أقلياتها الشيعية في بلدانها بهذا الشكل، فكيف 
بالذين يرفعون شعار الوحدة والتقريب بني 
املسلمني، كيف يوحدون املسلمني في الوقت الذي 

ال يتحملون وجود مذاهب أخرى بينهم؟!».
  مـــن جهته، حذر الشـــيخ عبداحلميد إمام 
وخطيب أهل الســـنة في مدينة زاهدان، مركز 
إقليم سيستان بلوشستان، من ثورة شبيهة 
مبـــا حصل في تونس ومـــا يحدث في مصر، 
مشيرا إلى ما سماه التضييق على أهل السنة 

في إيران.
  وقال في خطبة اجلمعة املاضية إن اإلنسان 
الذي وضعت فيه صفـــات وخصائل حميدة 
وهو من أجمل املخلوقات وأحسنها، يوجد فيه 
نقائص وعيوب أيضا، وعيوب اإلنسان كثيرة 

كما أن خصائله احلميدة كثيرة.
  وأضاف أن اإلنسان الذكي من يقوي اخلصائل 
احلميدة وجوانب القوة فيـــه بإزالة جوانب 
الضعف، ولكن إذا تقوت جوانب الضعف يتسلط 

الشيطان عليه وعندئذ يهلك هذا اإلنسان.
  وأشـــار الشـــيخ مولـــوي عبداحلميد إلى 
الضغوط التـــي يريد البعـــض فرضها على 
أهل السنة وسعيهم الى حرمانهم من احلرية 
الدينية واملذهبية قائال «نواجه مرة ضغوطا 
على املدارس الدينية ومرة مينع أهل السنة من 
إقامة الصالة في املدن ذات الغالبية الشيعية 
فـــي البالد، ويقال لهم: «أنتـــم تصلون اليوم 

وتصبحون غدا إرهابيني».
  وأضاف «هذه ضغوط تؤدي إلى اإلرهاب 
والتطـــرف، ونحن دائمـــا نلـــوم الصهاينة 
واألوروبيني في مكافحتهم اإلرهاب الذي نرى 
أنه وليد تصرفاتهـــم ودعمهم حملتلي القدس 

وفلسطني».
  وختم «أهل الســـنة في إيـــران ملتزمون 
باســـتقالل أراضي الوطـــن وال ينبغي ألحد 
أن يســـعى حلرمانهم من احلريـــة املذهبية، 
ونحن بعون اهللا تعالى لن نســـكت عن هذه 
احملاوالت التي تهدف إلى حرماننا من حريتنا 

املذهبية». 


