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 رام اهللا ـ أ.ش.أ: أعاد الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس «أبو مازن» تكليف د.سالم فياض 
بتشكيل حكومة جديدة يكون من أبرز مهامها 
توفير متطلبات إجراء االنتخابات الرئاســـية 
والتشـــريعية واحمللية، إلى جانب مهامها في 
رعاية املواطن وتوفير متطلبات صموده فوق 

أرض الوطن.
  وذلك بعد ان قبل استقالة احلكومة السابقة 

برئاسة فياض نفسه.
  وأكد عباس أن احلكومة اجلديدة يجب أن 
تركز في عملها على حشد كل الطاقات لتعزيز 
جاهزية املؤسسات الوطنية لقيام دولة فلسطني 
املستقلة ضمن اإلعداد الســـتحقاق سبتمبر 

املقبل.
  ووجه الرئيس عباس رئيس الوزراء املكلف 
السياســـية  للتشـــاور مع مختلف األطياف 
واملؤسســـات والفعاليات ومكونات املجتمع 

املدني لتشكيل احلكومة اجلديدة.
  وأثنى عباس على جهود وإجنازات رئيس 
الوزراء والوزراء خالل فترة عمل احلكومة في 
مجاالت اإلمناء والتنمية وتنفيذ برنامج بناء 
مؤسسات الدولة الفلسطينية، ووجه الشكر 

والتقدير لهم.
  وكان فياض وبعض أعضـــاء حركة فتح 

يطالبون منذ فترة طويلة بتعديل وزاري.
ويقود فياض جهودا لبناء مؤسسات     

احلكومة الفلسطينية قبل قيام الدولة.
  ويقتصر تفويض السلطة الفلسطينية على 

الضفة الغربية احملتلة.
  وفقدت الســـلطة التي تعتمد في متويلها 
على مانحني أجانب وترتبـــط بتعاون أمني 
مع إســـرائيل الســـيطرة على قطاع غزة بعد 

اقتتال مع حركة املقاومة اإلسالمية (حماس) 
في عام ٢٠٠٧.

  وضعفت مصداقية عباس بشكل أكبر مع 
طول تعثر املفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاق 
يضع األساس لقيام دولة فلسطينية. وترفض 

حماس التعايش بشكل دائم مع إسرائيل.
  ومن بني ٢٤ منصبا وزاريا بحكومة فياض 
السابقة لم يكن هناك سوى ١٦ وزيرا عامال. فقد 
استقال وزيران وحوصر ستة في غزة. وواجه 

بعض الوزراء اتهامات بعدم الكفاءة.
  وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت يوم 
السبت أنها ستسعى إلجراء انتخابات تشريعية 
ورئاسية بحلول سبتمبر لكن حماس رفضت 
هذه الدعوة وقالت إنها لن تشـــارك فيها ولن 

تعترف بنتائجها.
  من جهة أخرى، أصدر الرئيس الفلسطيني 
مســـاء أمس األول أمرا يحظـــر فيه التعرض 
باإلســـاءة إلى أمير دولة قطر الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني أو احلكومة القطرية على خلفية 
الوثائق التي باتت تعرف بـ «اجلزيرةـ  ليكس» 

بشأن املفاوضات مع إسرائيل.
  وجاء في أمر رئاســـي بثتـــه وكالة األنباء 
الفلسطينية الرسمية (وفا) أنه «يحظر على 
وسائل اإلعالم الرسمية والناطقني الرسميني 
باسم منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية 
وحركة فتح التعرض لإلساءة إلى أمير دولة 

قطر أو احلكومة القطرية».
  واعتبـــر عبـــاس أن الـــرد على مـــا بثته 
قناة اجلزيرة قبل أســـابيع حول املفاوضات 
الفلسطينيةـ  اإلسرائيلية «يقتصر على تفنيد 
االدعاءات واألكاذيب»، مبررا ذلك «باحلرص على 

العالقات اجليدة مع كل الدول العربية».  

 (رويترز)  القذافي يؤم املصلني خالل االحتفال مبناسبة املولد النبوي في طرابلس امس االول 

 القذافي يدعو الفلسطينيين للزحف سلميًا نحو «فلسطين» 
والمرابطة على حدودها البرية والبحرية لخلق أزمة للعالم

 عواصمـ  وكاالت: دعا الزعيم 
الليبي معمر القذافي الفلسطينيني 
في الشـــتات الى العـــودة الى 
فلســـطني إلقامة دولـــة واحدة 
دميوقراطية، قائال «على الالجئني 
الفلسطينيني أن يستفيدوا من 
الثورات الشـــعبية في الشرق 
االوســـط عن طريـــق التجمع 
الســـلمي على حدود اسرائيل 

حتى تستسلم ملطالبهم».
  واضاف القذافي ان اساطيل 
من القـــوارب ميكـــن ان تأخذ 
الفلســـطينيني لينتظروا على 
الفلســـطينية حتى  السواحل 
حتل املشـــكلة وقال ان هذا هو 

وقت الثورات الشعبية.
  وتابع ان هناك حاجة خللق 
مشكلة للعالم وان هذه ليست 
دعـــوة للحرب ولكنهـــا دعوة 

للسالم.
  وانتقد الزعيم الليبي في كلمة 
له بطرابلس أمس االول مبناسبة 
املولد النبوي الشريف االعتراف 
باسرائيل قائال ان «االعتراف مبا 
يسمى دولة اسرائيل التي متثل 
اســـتعمارا استيطانيا قام على 
طرد شـــعب بأكمله من أرضه، 
االعتراف بهـــا خطأ من ناحية 
القانـــون الدولـــي حيث انه مت 
تغيير اسم فلسطني الى اسرائيل 
وألن قيام هـــذا الكيان مت وفقا 
العالن من جانب واحد على أرض 

متنازع عليها».

القذافـــي «أنه يجب    وأكـــد 
بالكيـــان  أبـــدا  نعتـــرف  أال 
الصهيوني حتـــى حتل قضية 
الشـــعب الفلســـطيني وعودة 
جميع الالجئني الفلســـطينيني 
الى ديارهم وقيام دولة واحدة 

دميوقراطية».
  وأشار الى أنه «اذا كان العالم 

العربي يشهد حاليا حتركا ثوريا 
جماهيريـــا شـــعبيا فيجب أن 
الفلسطينيون بصورة  يزحف 
سلمية من مخيمات الالجئني في 
لبنان وسورية وليبيا واالردن 
وغيرهـــا نحو فلســـطني وأن 
يرابطوا على حدودها لو منعهم 
االسرائيليون من دخولها وأن 

يقوم فلسطينيو املهجر بالتحرك 
بواسطة قوافل من السفن باجتاه 
بالدهم واملرابطـــة قبالتها في 
حال منعهم وخلق واقع وأزمة 
عاملية يجب على املجتمع الدولي 

معاجلتها وحلها».
  كما اصدر القذافي دعوة للدول 
االسالمية لضم قوتها ضد القوى 

الغربية وقال ان العالم انقسم الى 
أبيض - في اشارة الى الواليات 
املتحـــدة واوروبا وحلفائهم - 
وأخضر - في اشارة الى العالم 

االسالمي.
  واضاف القذافي ان كل الدول 
لهـــا عالقات مع  التي  العربية 

اسرائيل هي أنظمة جبانة. 

 عباس يقبل استقالة حكومة فياض 
  ويعيد تكليفه بتشكيل أخرى 

 حظر اإلساءة إلى قطر بسبب «الجزيرة ليكس» 

 آالف الطالب والمحامين يتظاهرون 
مجددًا في صنعاء للمطالبة برحيل صالح

 الجزائر: مدلسي يعد بإلغاء الطوارئ خالل أيام
  ويصف المسيرات بـ «حركات األقلية» 

 صنعـــاء ـ وكاالت: اســـتمرت االحتجاجـــات 
املناهضة للنظام احلاكم في اليمن رغم استخدام 
الشـــرطة للعنف ضد املتظاهرين، حيث تظاهر 
االف الطالب واحملامني امس في صنعاء للمطالبة 
بتغييـــرات دميوقراطية وبرحيـــل الرئيس علي 

عبداهللا صالح.
  وجتمع مئات الطالب في حرم جامعة صنعاء قبل 

ان ينضم اليهم وفد كبير من نقابة احملامني.
  ووســـط تدابير امنية مشددة، خرج اكثر من 
ثالثة االف متظاهر في مسيرة من حرم اجلامعة 
محاولني الوصول الى ميدان التحرير القريب حيث 
يخيم ويعتصم حوالى الف شخص من مناصري 
احلزب احلاكم. ومنعت القوى االمنية املتظاهرين 
من الوصول الى امليدان القريب من مقر احلكومة 

اليمنية بواسطة االسالك الشائكة املكهربة.
  ورفع املتظاهرون الفتات مطالبة بسقوط النظام 
وبرحيل صالح وهتفوا «الشعب يريد اسقاط النظام» 

و«بعد مبارك يا علي» و«ال فساد بعد اليوم».
  وقام عناصر من الشرطة بعضهم بلباس مدني 
بحسب املتظاهرين، بتفريق التظاهرة مستخدمني 
الهراوات كما اندلعت مواجهات باحلجارة والعصي 
بني املتظاهرين املعارضـــني للنظام ومتظاهرين 
آخرين مؤيدون للحزب احلاكم.واشتبك املعسكران 
عندما حاول املعارضون دخول ميدان التحرير. وعاد 

املتظاهرون الى حرم اجلامعة واغلقت السلطات باب 
الصرح قبل ان يتفرق املتظاهرون شيئا فشيئا. 
وفي تعز (جنوب صنعـــاء) تظاهر االالف ايضا 

للمطالبة بتغيير النظام.
  واكـــدت مصادر من املتظاهرين اصابة ثمانية 
اشخاص بجروح خالل تفريق التظاهرة.وتستمر 
التظاهرات الطالبية منذ حوالى شهر بالرغم من 
توقف املعارضة البرملانية عن تنظيم التظاهرات 
منذ اخلميس ٣ فبراير حني جمعت عشرات االالف 
في صنعاء. وقال احد املتظاهرين لوكالة فرانس 
برس «تخرجت منـــذ ١٣ عاما وال اجد عمال، وكل 

الوظائف للمحسوبيات واالبناء وابناء العم».
  ويرابط منذ االسبوع املاضي حوالى الف شخص 

من مؤيدي احلزب احلاكم في ميدان التحرير.
  ودعت املنظمة السلطات اليمنية الى «وقف كل 
الهجمات على املتظاهرين والى مقاضاة كل املسؤولني 
عنها». الى ذلك، رحب حزب املؤمتر الشعبي العام 
احلاكم في اليمن مع االحزاب املتحالفة معه بقبول 
املعارضة البرملانية اســـتئناف احلوار واصدرت 
االحزاب في اعقاب اجتماع ترأسه رئيس اجلمهورية 
علـــي عبداهللا صالح بيانا اكدت فيه انها «ترحب 
بقبول (اللقاء) املشترك (املعارضة) مبا ورد في 
مبادرة» صالح حول اســـتئناف احلوار وجتميد 

التعديالت الدستورية وتأجيل االنتخابات. 

 اجلزائرـ  كونا: وصف وزير اخلارجية اجلزائري 
مراد مدلسي أمس املسيرات االحتجاجية التي شهدتها 
العاصمة اجلزائرية وعــــدة مدن اخرى بـ «حركات 

االقلية» وال متثل الشعب كله.
  وقال مدلســــي في تصريحات صحافية نقال عن 
صحيفة (الوطن) اجلزائرية الصادرة بالفرنســــية 
«ان املســــيرات التي مت تنظيمها قبل ١٥ يوما ويوم 
الســــبت املاضي اظهرت ان هــــذه احلركات ال متثل 

الشعب اجلزائري كله».
  وحول احتمال انتقال عدوى الثورات في العالم 
العربي الى اجلزائر اضاف الوزير «ان اجلزائر ليست 
تونس وليست مصر». وكان العشرات من اجلزائريني 
خرجوا يوم السبت املاضي في مسيرة غير مرخصة 
من وزارة الداخلية اجلزائرية دعت اليها (التنسيقية 
الوطنية للتغييــــر والدميوقراطية) فمنعتها قوات 
االمن اجلزائرية. ودعت (التنسيقية الوطنية للتغيير 
والدميوقراطية) إلى مســــيرة اخرى يوم ١٩ فبراير 

اجلاري في العاصمة اجلزائرية.
  من جانب آخر جدد الوزير مدلسي مسعى احلكومة 
اجلزائرية لرفع حال الطوارئ قائال: ان حالة الطوارئ 
في اجلزائر سترفع قريبا دون الكشف عن توقيت ذلك 
تنفيذا لقرار الرئيس اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة 
الذي امر احلكومــــة باتخاذ االجراءات الالزمة لرفع 
حالة الطوارئ املعمول بها في اجلزائر منذ ١٩ سنة 

ملكافحة االرهاب. وقال مدلسي في مقابلة مع راديو 
أوروبا ١ الفرنسي «خالل األيام املقبلة سنتحدث عن 
حالة الطوارئ كما لو كانت شيئا من املاضي. «هذا 
يعني أن اجلزائر ســــتعود إلى العمل بالقانون مبا 
يسمح بحرية التعبير كاملة في حدود القانون». إال 
أنه أشار إلى أن احلكومة قد تكون مستعدة لتقدمي 
تنازالت قائال «تغيير احلكومة أمر يقرره الرئيس 
الذي ســــيقيم كما فعل في املاضــــي امكانية اجراء 

تعديالت مثلما حدث من قبل».
   في سياق متصل، كشفت «منظمة النزاهة الدولية» 
في تقرير صدر مؤخرا أن الرشوة والفساد والتهرب 
الضريبي إلى جانب العمليات املالية غير املشروعة 
كلفت اجلزائر ١٣٫٦ مليار دوالر خالل الفترة املمتدة 
من ٢٠٠٠ إلــــى ٢٠٠٨. وجاء في التقرير الذي نقلت 
صحيفة «الشروق» الصادرة أمس مقتطفات منه أن 
هذه املبالغ التي مت تهريبها من اجلزائر ال تتضمن 
الرشــــاوى التي تدفع في اخلارج من قبل الشركات 
األجنبية لبعض املسؤولني في مقابل احلصول على 
صفقات حكومية أو املبالغ التي يتفق بشــــأنها قبل 
«فوترة» الســــلع واخلدمات املستوردة من اخلارج 
كما ال يتضمن املبلغ أيضا قيمة التحويالت السنوية 
التي تقوم بها الشركات األجنبية العاملة باجلزائر في 
شكل أرباح سنوية، والتي جتاوزت السنة املاضية 

١١ مليار دوالر. 

 وزير الخارجية البحريني: المملكة  الرشوة والفساد كلفا الجزائر نحو ١٤ مليار دوالر في ٨ سنوات الحزب الحاكم يرحب بقبول المعارضة استئناف الحوار
بخير وهناك من ينشر صورًا قديمة 

 املنامة ـ ايالف: قال وزير اخلارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد 
آل خليفة ان هناك من ينشــــر صورا قدمية ومجهولة على أنها حدثت 
امــــس في البحرين، مؤكدا أن ذلك «كذب»، وطمأن الوزير على صفحته 

على موقع التواصل االجتماعي «تويتر» امس الى أن البحرين بخير.
  وأكد وزير اخلارجية أن استخدام «تويتر» منفذا للمطالب االنسانية 
املشــــروعة هو شــــيء «غاية في التحضر»، لكنه وجه انتقادا حادا ملن 

يستخدمونه للدعوة الى «الفوضى والعنف واخلراب والعصيان».
  وكانت الشرطة البحرينية قد منعت صباح امس مسيرة غير مرخصة 
في احدى القرى الشيعية، وقد أصيب ثالثة من رجال الشرطة البحرينية 

اثر اشتباكات مع متظاهرين في قرية أخرى في احملافظة الشمالية.
  وذكــــرت الداخلية البحرينية على تويتر على حســــابها على موقع 
«تويتر» ان مســــيرة غير مرخصة تضم حوالي ١٠٠ شــــخص هاجمت 
الشــــرطة في منطقة كرزكان في احملافظة الشمالية وأصيب على اثرها 
ثالثة من رجال األمن، وأكدت أن رجالها أطلقوا رصاصا مطاطيا، األولى 

كانت حتذيرية وأخرى ارتدت من األرض وأصابت أحد املتظاهرين. 
  وكانت مواقع أطلقت عبر االنترنت دعوات لتظاهرات سلمية للمطالبة 
باصالحات، تزامنا مع احتفاالت البحرين في الذكرى العاشــــرة القرار 

ميثاق العمل الوطني.
  في املقابل انطلقت في البحرين عشرات املسيرات لالحتفال بذكرى 
ميثاق العمل الوطني الذي دشــــنه عاهل البحرين، حيث شــــارك مئات 
املواطنني في مهرجانات واحتفاالت نظمتها جلان أهلية وناشطون على 
شبكة «فيس بوك» و«تويتر».  ودشن عشرات من الناشطني صفحات 
على شبكة «فيس بوك» و«تويتر» عبروا خاللها عن دعمهم وتأييدهم ملا 
حتقق من اصالحات، في املقابل نفى مسؤول في قطاع الفنادق ما يروج 
عن قيام السلطات البحرينية مبنع اعالميني من االقامة في الفنادق في 
البحرين، مؤكدا أن البحرين وفي ظل االنفتاح االعالمي الذي تعيشــــه 

فان أبوابها مفتوحة للجميع. 

 (رويترز)  الرئيس االيراني محمود احمدي جناد مستقبال نظيره التركي عبداهللا غول 

 إيرانيون معارضون يتحّدون الحظر ويتظاهرون تأييدًا لثورتي مصر وتونس
 طهــــران ـ وكاالت: في وقت كانت تتجه فيه 
األنظــــار إلى التظاهرات التي تعهدت املعارضة 
االيرانية بتنظيمها تضامنا مع الثورة املصرية، 
وتعهدت السلطات بالتصدي لها، كشف مدير عام 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيو امانو إن 
إيران تنتج بطريقة أو بأخرى اليورانيوم املخصب 
بنسبة ٣٫٥٪ و٢٠٪ بشــــكل «ثابت ومتواصل» 
معبرا عن القلق بشأن إمكانية استخدام طهران 
للمــــواد النووية لغايات عســــكرية في املاضي 

ورمبا حاليا.
  ميدانيا ورغم احلظر متكن مئات من اإليرانيني 
املعارضني من تنظيم مسيرة ألحد ميادين طهران 
تضامنا مع االنتفاضة الشعبية في كل من مصر 
وتونس ولكن الشــــرطة وقــــوات االمن اغلقت 
الطريق امامها واستخدمت الغاز املسيل للدموع 

ملنعهم.
  وســــار مئات من احملتجني في شارع آزادي 
(احلرية) وهو طريق عريض متجهني للميدان 
الذي يحمل نفس االســــم وهــــو نقطة التجمع 

املعتادة للمتظاهرين.
  وقال شاهد «يســــير املئات صوب شارعي 
ازادي وانقالب. يوجد مئات من شرطة مكافحة 

الشغب ولكن لم تقع مصادمات».
  كما قال شهود ان مئات من احملتجني جتمعوا 
في مدينة أصفهان الوسطى. واستعدت الشرطة 

وقوات االمن في طهران.
  وقال شاهد لرويترز في وقت سابق مشيرا 
لطريق يقطع العاصمة اإليرانية «هناك عشرات 
من رجال الشرطة ورجال األمن في شارع ولي 

العصر... ســــدوا مداخل محطات املترو بوسط 
العاصمة» وذكر شاهد آخر ان سيارات للشرطة 
تغطي نوافذها ستائر سوداء وقفت قرب سجن 

ايفني في طهران.

  تطويق موسوي

  وقبل ذلك، سدت الشرطة االيرانية الطريق 
املؤدي الى منزل القيادي املعارض رئيس الوزراء 
السابق مير حسني موسوي، وقطعت أيضا عنه 
خطوط الهاتف ملنعه من املشاركة في تظاهرة 

حسب ما ذكر موقعه على االنترنت أمس.
  وذكر املوقع ان «جميع خطوط الهاتف األرضية 
واخلليوية ملوســــوي وزوجته زهرة رهنورد 
مقطوعة منذ أمس. وســــدت سيارات للشرطة 

الطريق املؤدي الى منزله».
  واضاف املوقع ان «عدة سيارات للشرطة 
متوقفة في الطريق ومن املستحيل الدخول 
اليه او اخلروج منه». وقبل ذلك وضع زعيم 
املعارضة االخر رئيس مجلس الشورى السابق 
مهدي كروبي في االقامة اجلبرية منذ اخلميس. 
وكان زعيما املعارضة مير حســـني موسوي 
ومهدي كروبي طلبا أذنا لتنظيم جتمعات دعما 
لثورتي تونس ومصر لكن السلطات منعت 
أي تظاهرة معتبرة انه مخطط للتظاهر ضد 

احلكومة اإليرانية.
  مــــن جهته، حذر مدعي عــــام طهران عباس 
جعفري دولت ابادي ايضا من مغبة تنظيم اي 

تظاهرة للمعارضة.
  وقال «ان الشرطة والهيئات االخرى ستقوم 

بواجبها خالل االيام املقبلة»، في اشارة الى طلب 
املعارضة بالتظاهر.

  من جهته، حذر قائد ميليشــــيا الباســــيج 
االسالمية في ايران محمد رضا جندي املعارضة 
التي تتهمها السلطة بالقيام بـ «فتنة»، مؤكدا انه 

ينبغي اطالق اسم «حزب الشيطان» عليها.
  واضاف ان «الباســــيج اثبتوا جديتهم وهم 
على اســــتعداد للتضحية بحياتهم» دفاعا عن 

النظام.
  من جهة اخرى قال أمانو في مقابلة أجرتها 
معه صحيفة «واشنطن بوست» األميركية أمس 
إن «إيران تقوم بطريقة ما بتخصيب اليورانيوم 
إلى نســــبة ٣٫٥٪  ٢٠٪ وإنهم ينتجونه بشكل 

ثابت ومتواصل».
  وأضــــاف «نتلقى معلومات مــــن دول عدة 
معلومات من مصادرها اخلاصة تثير القلق لدينا 
بشأن إمكانية استخدام املواد النووية ألهداف 
عســــكرية في املاضي ورمبا حاليا»، لكنه لفت 
في الوقت عينه إلى عدم تأكد الوكالة من وجود 

أنشطة لإليرانيني خارج ما يصرحون به.
  وقال «لســــنا واثقني من أنهــــم (اإليرانيني) 
يخفون شيئا ما»، مضيفا أن الوكالة في تقريرها 
لشــــهر فبراير لن تتحدث عن تورط إيران في 
برنامج تسلح نووي قبل العام ٢٠٠٣ فليس لديها 

أدلة دامغة على ذلك بل مخاوف فقط.
  وأشــــار إلى أن إيران متتلك أكثر من ٣ آالف 
كيلوغرام من اليورانيوم املخصب بنسبة ٣٫٥٪ 
وهذا العدد في تزايد، مضيفا أنها تقوم بتخزين 
هذا اليورانيوم رغم مطالبة مجلس األمن الدولي 

لها بوقف التخصيب.
  وطالب إيران بتعاون أفضل مع الوكالة وتنفيذ 
أفضل للقوانني الدولية، معتبرا أنها ال تقوم بذلك 
أو تقوم بذلك لكن بشكل غير كاف، مضيفا «أنا 
لست ضد إيران. أريد فقط أن يحترم الكل القوانني 
وينفذها». وبشأن منشأة «الكبر» السورية قال 
إنها دمرت من قبل إسرائيل في العام ٢٠٠٧ وقد 
أنشأت سورية مبان جديدة زارها مراقبون من 
الوكالة في العام ٢٠٠٨ لكن لم تسمح لهم السلطات 

السورية مبزيد من الزيارات.

  رئيس «الذرية» اإليرانية 

  في هذا السياق عني الرئيس اإليراني محمود 
أحمدي جناد العالم النووي فريدون عباسي الذي 
كان قد تعرض حملاولة اغتيال في نوفمبر املاضي 
مبنصب مساعد رئيس اجلمهورية ورئيس منظمة 
الطاقة الذرية اإليرانية، خلفا لعلي أكبر صاحلي، 

الذي تولى الشهر املاضي وزارة اخلارجية.
  وقال جناد في مرســــومه: «آمل لك النجاح 
والتوفيق في املرحلة اجلديدة املفعمة باالنتصار 
والعزة واإلشراق للشعب اإليراني.. واستخدام 
جميع اإلمكانيات املفيدة والبناءة للطاقة النووية 
في مختلف احلقول الصناعية والزراعية والطبية 

والطاقوية».
  وكان عباسي من األساتذة البارزين في كلية 
الهندسة النووية في جامعة 'الشهيد بهشتي' في 
طهران، وقد كان برفقة زميله مجيد شهرياري 
وتعرضا قبل فترة لهجومني، قتل على إثرهما 

شهرياري فيما أصيب عباسي بجروح.

 أمانو يتهم إيران بالتخصيب بشكل ثابت ومتواصل.. ونجاد يعين عباسي مديراً للبرنامج النووي

  جاكرتا ـ ســـي ان ان: أدانت محكمة إندونيسية، أمس، رجل الدين، 
أبوبكر باعشير، بسبع تهم متصلة باإلرهاب قد تفضي لعقوبة اإلعدام 

للقيادي الديني املعروف بخطاباته املناهضة للغرب.
  وقضت محكمة مقاطعة جنوب جاكرتا بذنب باعشـــير في التهم من 
بينها، التخطيط أو التحريض لعمل إرهابي، واملشاركة في إقامة معسكرات 

تدريبية مليليشيات جرى اكتشافها في إقليم «اتشه» العام املاضي.
  وقوبلت اإلدانة بتنديد أنصار باعشير الذين شاهدوا جلسات القضية 

على الشاشات خارج قاعة احملكمة، واألسبوع املاضي، مثل باعشير (٧٢ 
عاما) لدقائق معدودة في أولى جلسات محاكمته بتهم متصلة باإلرهاب 
ودعم مجموعات مســـلحة سرية، قبل أن يرفع القاضي اجللسة بسبب 
مطالبة محاميه بذلك بحجة رغبته في احلصول على املزيد من الوقت.

  وقال نور هدى، رئيس مركز بناء السالم في جاكرتا، إن هذه احملاكمة 
مهمة جدا، ألن السلطات لم تتمكن في السابق من إدانة باعشير إال بجرائم 

بسيطة قادته إلى السجن عام ٢٠٠٢ ليعود فيخرج عام ٢٠٠٦. 

 إندونيسيا تدين باعشير بسبع تهم تتعلق باإلرهاب


