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 واشنطن ـ أحمد عبداهللا
  من املتوقع خالل أسابيع 
ان تشــــهد وزارة الدفــــاع 
األميركية تغييرات أساسية 
في بنائهــــا اإلداري وذلك 
مبغادرة روبــــرت غيتس 
الوزارة  فــــي  املوقع األول 
وإحالــــة رئيــــس االركان 
االدميــــرال مايك مولن الى 

االستيداع.
  وعلمــــت «األنباء» من 
الــــوزارة ان  مصــــادر في 
املرشح األول لشغل موقع 
قائد القوات في افغانستان 
بدال من ديڤيد بترايوس هو 
اجلنرال جون آالن. و«آالن» 
هو في األصل احد ضباط 

املارينز املعروفني وقد اكتسب شهرته من خالل 
عمله في العراق السيما في مجال دعم فكرة قبائل 
االنبار لتشكيل جماعات الصحوة ثم دعم الدور 
الذي قامت به تلك اجلماعات في مواجهة خاليا 

منظمة القاعدة.
  ومن املتوقع ان ينقل بترايوس الى الپنتاغون 
في موقع رئيس األركان. إال ان هذا االقتراح اليزال 
يواجه بعض الصعوبات الســــيما فــــي الدوائر 
السياســــية في واشــــنطن. فهناك من يعتقدون 

ان بترايوس «طموح أكثر 
مما ينبغي» وانه يتدخل في 
امور ذات طابع سياسي وان 

بصورة غير مباشرة.
   اال ان مؤيدي بيترايوس 
يقولون انه األفضل لشغل 
املوقع العسكري األول في 
القوات املسلحة األميركية. 
واليزال هناك فريق يعتقد 
قــــد يقبل  ان بترايــــوس 
بإحالتــــه الى االســــتيداع 
بســــبب رغبته في دخول 

معترك السياسة.
  اما بالنســــبة للمنصب 
األول في الوزارة أي منصب 
روبــــرت غيتس فان هناك 
اسمني يجري اآلن تداولهما 
في الپنتاغون. األول هو مدير املخابرات املركزية 
ليون بانيتا والثاني هو جون هامر نائب وزير 

الدفاع في إدارة الرئيس األسبق بيل كلينتون.
  ويخشــــى عسكريون أميركيون من ان تؤدي 
التغييرات التي ســــتحدث في مســــار هذا العام 
بوزارة الدفاع الى اضطراب في أداء الوزارة في 
فترة تخوض خاللها القوات األميركية حربا في 
افغانســــتان فيما التزال حتتفــــظ بتواجد كبير 

نسبيا في العراق. 

 طهرانـ  وكاالت: ذكر علي رضا آوايي املسؤول في 
دائرة القضاء في طهران أمس لوكالة االنباء االيرانية 
ان محاكمة االميركيني الثالثة الذين اعتقلوا في ٢٠٠٩ 
عند احلدود العراقية بتهمة التجســــس ستستأنف 

في ١١ مايو املقبل.
  وقال آوائي ان «اجللسة املقبلة حملاكمة االميركيني 
الثالثة املتهمني بالتجسس ستعقد في ١١ مايو ٢٠١١ 

امام احملكمة الثورية في طهران».
  وكانت اجللسة االولى املغلقة في اطار هذه القضية 
عقدت في الســــابع من فبراير املاضي، ومثل شاين 
باور وجوش فتال اللذان اليزاالن معتقلني في ايران، 
امام احملكمة، فيما أفرج عن األميركية الثالثة سارة 
شورد (٣٢ عاما) بكفالة في سبتمبر السباب صحية 

وهي حتاكم غيابيا.
  واعتقل االميركيون الثالثة في ٣١ يوليو ٢٠٠٩ في 
االراضي االيرانية وقد اوضحوا انهم عبروا احلدود 
عن طريق اخلطأ بعدما تاهوا خالل رحلة في جبال 

كردستان العراق.
  في غضون ذلك، اعلن مدعي عام مدينة مب جنوب 
ايران في تصريحات نقلتها وكالة االنباء االيرانية 
الرســــمية ان اشخاصا ينتمون الى االقلية البهائية 
اعتقلــــوا بتهمة الترويج ملعتقدهــــم في «روضات 

اطفال».

  وقال املدعي العام محمد رضا سنجري ان «بهائيني 
كانوا يروجون برامجهم بحجة العمل في روضات 
اطفــــال في مب وكرمان وطهــــران اعتقلوا من جانب 
اجهزة االســــتخبارات بعد تســــعة اشهر من جمع 

املعلومات».
  واضاف املدعي العام ان «هذه املجموعة تسللت 
ايضا الى صحيفة محلية في محافظة كرمان وادخلت 
آراء للبهائيني في قصص االطفال»، من دون توضيح 
اسم الصحيفة. كما لم يوضح عدد االشخاص املعتقلني 

وتاريخ اعتقالهم.
  وتكرر الواليات املتحدة ودول االحتاد االوروبي 
االعــــراب عن القلق ازاء االضطهــــاد الذي يتعرض 
لــــه البهائيون في ايران حيــــث مينعون من دخول 

اجلامعات او تسلم وظائف حكومية.
  ويبلغ عدد البهائيني في العالم، حسب مسؤوليهم، 
اكثر من ســــبعة ماليني بينهم نحــــو ٣٠٠ الف في 

ايران.
  ويتبع البهائيون تعاليم بهاء اهللا املولود في ايران 
عام ١٨١٧ والذي يعتبرونه نبيا. وتعرض البهائيون 
لالضطهاد على يد املسؤولني في اجلمهورية االسالمية 
الذين يعتبرون هذه الطائفة وكرا لالحلاد واملعارضة 
وايضا اجلاسوســــية، خصوصا ان محفلها املقدس 

موجود في مدينة حيفا. 

 باريسـ  رويترز: أفاد استطالع للرأي بأن سبعة من كل 
عشــــرة أشخاص عبروا عن عدم رضاهم عن أداء الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي وهي أسوأ نتيجة يسجلها منذ 
أن أصبح رئيسا لفرنسا. وأفاد االستطالع الذي أجراه مركز 
إيفوب لينشر في العدد الصادر امس األحد من صحيفة لو 
جورنال دو دميانش بأن ٢٩٪ ممن شملهم االستطالع عبروا 
عن رضاهم عن ساركوزي في مارس مقابل ٣١٪ في فبراير. 

وأظهر االستطالع أن ما يزيد قليال على نصف هؤالء غير 
راضني على أداء رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون. 
وكانت نسبة التأييد التي يحظى بها ٥١٪ وهي تزيد قليال 
عن نســــبة ٥٠٪ التي سجلها الشــــهر املاضي. وعّبر ٤٨٪ 
ممن شملهم االستطالع عن رضاهم. وقال مركز إيفوب إن 
إجمالي من شــــملهم االستطالع الذي أجري في الفترة بني 

٣ و١١ مارس اجلاري بلغ ١٨٨٩ شخصا. 

 استطالع: تراجع شعبية ساركوزي إلى ٢٩٪

 ديڤيد بترايوس 

 نيكوال ساركوزي 

 صورة مأخوذة عن التليفزيون للمظاهرة التي نظمها الشركس في أنقرة امس       (بي.بي.سي) 

 وزير الداخلية السعودي النائب الثاني لرئيس الوزراء األمير نايف بن عبدالعزيز  

 اليمن: عشرات الجرحى في تجدد اشتباكات ساحة التغيير
  وصنعاء تنفي مشاركة الجيش في مواجهة المحتجين

 تركيا: األقلية الشركسية تتظاهر للمطالبة بالحفاظ على هويتها 

 رئيس وزراء التشيك قلق إزاء اقتحام  سيلفاكير يتبنى قضية «أبيى» وإيجاد الحلول لها
قوة عسكرية قسم األخبار بالتلفزيون  

 اخلرطومـ  أ.ش.أ: أكد الرئيس 
السوداني عمر البشير أن استقرار 
جنوب السودان وأمنه هو دعم 
لألمن واالستقرار في الشمال، 
وقال ان ما فقده الشـــمال من 
خالل االنفصال ميكن تعويضه 
من خالل اتفاقيات ثنائية تعظم 

التعاون بني اجلانبني.
  وقال البشير في خطاب له 
أمام جلسات املؤمتر االستثنائي 
لقطاع اجلنوب باملؤمتر الوطني 
الذي عقد الليلة قبل املاضية ان 
العالقات بني الشمال واجلنوب 

رغم االنفصال وقيام دولة في 
اجلنوب لن تكون كعالقة بني 
أي دولتني في العالم، ألن هناك 
عالقـــات اجتماعيـــة وثقافية 

وأخوية بني اجلانبني.
  من جانبه، أكد ســـيلفاكير 
ميارديت النائب األول للرئيس 
الســـوداني رئيـــس حكومـــة 
الشـــخصي  التزامه  اجلنوب، 
وتبنيه لقضية (أبيى) وأعرب 
عن أمله أن جتد القضية احللول 
خالل اجتماع مؤسسة الرئاسة 

القادم.

  جاء ذلك خالل لقاء سيلفاكير 
بجوبا مع د.لوكا بيونق وزير 
الـــوزراء باحلكومة  مجلـــس 

االحتادية.
  وأطلع بيونق، ســـيلفاكير 
على األوضـــاع في املنطقة في 
ضوء أحداث العنف التي شهدتها  
مؤخرا وأوقعت عددا كبيرا من 
إلى نتائج  الضحايا باإلضافة 
زيارة الوزير للواليات املتحدة 
ولقائـــه بعدد من املســـؤولني 
األميركيـــني فـــي واشـــنطن 

ونيويورك. 

 براغ ـ أ.ش.أ: أعرب رئيس وزراء التشــــيك بيتر نيكاس عن بالغ 
قلقه إزاء اقتحام قوة شــــرطة عسكرية مقر قسم االخبار بالتلفزيون 

التابع للدولة واالستيالء على بعض ممتلكاته.
  ووصــــف نيكاس ـ وفق ما ذكره راديو «براغ» ـ احلادث بأنه «أمر 
غيــــر مقبول وينطوي على جتاوز»، مشــــيرا الى موافقته على وقف 
املسؤولني عن ذلك العمل. كان وزير دفاع التشيك الكسندر فوندرا وافق 
على وقف قائد الشــــرطة العسكرية فالدميير لوتشيك واثنني آخرين 
عن العمل بسبب قيامهم مبداهمة مقر قسم االخبار بالتلفزيون التابع 
للدولة يوم اجلمعة املاضي. وأشــــار الراديو الى ان القوة العسكرية 
كان لديها أمر من احملكمة للبحث فيما يبدو عن ملف اســــتخباراتي 

حصل أحد احملررين عليه في وقت سابق. 

 عواصمـ  وكاالت: أعرب األمني العام لألمم 
املتحدة بان كي مــــون عن قلقه البالغ إزاء 
تدهور الوضع في اليمن وأدان استخدام قوات 
األمن اليمنية القوة املفرطة ضد املتظاهرين 
املساملني في العاصمة صنعاء ما أدى إلى مقتل 

عدد من األشخاص وإصابة الكثيرين.
  ودعا بان إلى االلتــــزام بضبط النفس 
وحث احلكومة واجلماعات املعارضة على 
التوصل إلى تفاهم حول بدء حوار حقيقي 
وشامل منعا حلدوث مزيد من التدهور في 

الوضع األمني.
  وحث األمني العام لألمم املتحدة احلكومة 
اليمنية على االمتثال ملعايير حقوق اإلنسان 
فــــي االدعاءات بوقوع  الدولية والتحقيق 
عمليات قتل خارج نطاق القضاء وانتهاكات 

حلقوق اإلنسان.
  في غضون ذلك، أفاد شهود عيان مبقتل 
شخص وإصابة العشرات أمس عندما أطلقت 
الشرطة اليمنية الذخيرة احلية والغاز املسيل 
للدموع على محتجني في صنعاء يطالبون 
بإنهاء حكم الرئيــــس علي عبداهللا صالح 

املمتد منذ ٣٢ عاما.
  وذكر موقع «مين نيوز» االخباري على 
شبكة االنترنت ان إطالق نار كثيف يسمع 
باجتاه املعتصمني بساحة التغيير من جهة 
شارع الكويت والعدل، مشيرا الى ان إطالق 
النار اســــتمر ملا يقارب الربع ساعة ثم عاد 
بشكل متقطع، وهرعت سيارات االسعاف 
للمنطقة. وحســــب شــــهود العيان «متكن 
املعتصمون من ضبط اثنني من البلطجية 
وبحوزتهما أسلحة وتسليمهما للجنة األمنية 

باجلامعة».
  بينما حتدثت تقارير أخرى عن سقوط 
٧٠ مصابا برصاص قوات األمن وبلطجية 
تابعني للقوات اخلاصة واألمن القومي يرتدون 
زيا مدنيا أثناء أداء صالة الظهر في ساحة 

التغيير بصنعاء.
  وذكر موقــــع «الصحوة نت» اليمني أن 
عشرات املتظاهرين أصيبوا بحاالت اختناق 
الدموع،  الســــامة ومسيالت  القنابل  جراء 
وحتاول عناصر النظام من قوات أمن مركزي 
وحرس خاص وأمن قومي اقتحام االعتصام 

من أماكن مختلفة.
  وقد أعلــــن مصــــدر طبي أمــــس وفاة 
متظاهرين مينيني آخرين الليلة قبل املاضية، 
في عدن (جنوبا) متأثرين بجروح أصيبا 
بهــــا في تظاهرات امس مــــا يرفع حصيلة 
قتلى مواجهات السبت في اليمن الى سبعة 

أشخاص بينهم أربعة في عدن.
  وقال مصدر طبي لوكالة فرانس برس 
ان متظاهرين «توفيا متأثرين بإصابتهما 
في منطقة الراس». وأشار إلى وجود أربعة 
جرحى من أصل ١٥ أصيبوا في عدن «حالتهم 
خطيرة جراء إصابتهــــم بأعيرة نارية في 

الرأس والوجه».
  في املقابل، نفى مصدر مسؤول بوزارة 
الدفاع اليمنية ما وصفه باالدعاءات واألكاذيب 
التــــي تروج لها أحــــزاب اللقاء املشــــترك 
(املعارضة) وشــــركاؤها وبعض وســــائل 
اإلعالم املرتبطة بها حول مشاركة وحدات 
من القوات املســــلحة واحلرس اجلمهوري 
واحلرس اخلاص في املواجهات التي جرت 
أمس بني املواطنني وبلطجية «املشترك» أمام 

ساحة جامعة صنعاء وسط العاصمة.
  وقال املصدر في بالغ صحافي له أمس إن 
هذه افتراءات تعمدت أحزاب اللقاء املشترك 
الترويج لها لتضليل الرأي العام، مؤكدا أن 
وحدات اجليش بكل فئاتها لم تكلف بأي مهام 
أمنية تتعلق باملظاهرات وأنها متواجدة في 

ثكناتها العسكرية وفق للدستور.
  وفي سياق آخر أصدرت وزارتا الدفاع 
اليمنيتان بيانا مشتركا حذرتا  والداخلية 
فيه املواطنني غير العســــكريني من ارتداء 
املالبس العسكرية، وقال البيان «إنه لوحظ 
قيام بعض األشخاص من غير العاملني في 
القوات املســــلحة واألجهزة األمنية بارتداء 
مالبس عسكرية وأمنية بطريقة غير مشروعة 
ومن ذلك أشــــخاص متواجدون في بعض 

مخيمات وساحات االعتصام».
  وأضاف البيان «ان املعلومات تفيد بقيام 
بعض األشخاص بتخزين كميات من املالبس 
العسكرية وخاصة مالبس وحدات احلرس 
اجلمهوري واألمن املركزي وبعض الوحدات 

األمنية». 

 أنقرةـ  وكاالت: يبدو أن االنفتاح 
الدميوقراطي الذي تنتهجه حكومة 
حزب العدالة والتنمية في تركيا، 
فتح الباب واســــعا أمام مختلف 
األقليات القوميــــة واملذهبية في 
تركيــــا للمطالبة بحقوقها، فبعد 
األكراد والعلويني خرج الشركس 
في مظاهرة ضمت اآلالف منهم في 
أنقرة من أجل احلفاظ على الهوية 
الشركسية. وطالب املتظاهرون 
الشركس بحسب قناة «بي.بي.سي» 
العربية، بالسماح لهم بإنشاء قناة 
تلفزيونية وإذاعية بلغتهم األم. كما 
طالبوا بالسماح لهم بإقامة مدارس 
تســــمح لهم بالتدريــــس باللغة 
الشركسية لتحافظ هذه القومية 
على هويتها. ويذكر ان الشركس 
هجروا من بالدهم في شمال القوقاز 
بعد حروب مريرة مع االمبراطورية 
الروسية وانتقلوا الى العيش على 
العثمانية،  أراضي االمبراطورية 
حيث توزعوا في سورية واالردن 

وفلسطني ومصر وتركيا.
  وفي ظل االنفتاح التركي أيضا 
يخوض حزب نسائي، هو األول 

املرأة واملساواة بني اجلنسني على 
الساحة السياسية، وأنه يعتزم 
املشاركة في االنتخابات البرملانية 

املقبلة.
  وأضافت: أن احلزب سيحمل اسم 
«حزب النساء» وأن مرشحتني منه 
على األقل ستخوضان االنتخابات 

البرملانية  من نوعه، االنتخابات 
التي ستشهدها تركيا في ١٢ يونيو 

املقبل.
  وقالت رئيس اللجنة التأسيسية 
للحزب بينال يازجانـ  في تصريح 
ـ إن احلزب ســــيركز  صحافــــي 
برنامجــــه على الدفاع عن قضايا 

املقبلة كمستقلتني لضمان متثيل 
احلزب في البرملان بعد ذلك، بسبب 
الشرط الدستوري امللزم لألحزاب 
السياسية باحلصول على نسبة 
١٠٪ من أصوات الناخبني في البالد 
حتى يضمن احلــــزب متثيال في 

البرملان.

  في ســـياق آخر، أعلن احتاد 
املجتمعات الكردستانية، أحد اذرع 
منظمة حزب العمال الكردستاني 
االنفصالية في تركيا أنه يخطط 
الفوضى  للقيام بحملة لنشـــر 
واالضطرابات في شـــوارع مدن 
جنوب شـــرق تركيا، والسيما 
الكردية،  املدن  ديار بكر، كبرى 
مع اقتراب موعد عيد نوروز «عيد 
الربيع» عند األكراد في ٢١ مارس 

اجلاري.
  وذكــــرت صحيفــــة «زمــــان» 
التركية امس «أن قياديي االحتاد 
بدأوا تعبئة أنصاره للدخول في 
اشتباكات مع قوات الشرطة خالل 
فترة االحتفاالت وتوجيه تعليمات 
جلميع أصحاب احملال التجارية في 
مدن جنوب شرق تركيا بعدم فتح 
محالتهم طوال فترة االحتفاالت 
التي ستنطلق شعلتها من مدينة 
شرناق بتاريخ ١٧ مارس اجلاري 
لتجوب مدن جنوب شرق تركيا 
الى اســــطنبول ومرسني  إضافة 
وازمير وعدد آخر من مدن وسط 

األناضول.

 كي مون يدين استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين

 «الكردستاني» يخطط ألعمال شغب وحزب نسائي يخوض االنتخابات للمرة األولى 

 استئناف محاكمة األميركيين الثالثة في إيران في ١١ مايو

 طهران تعتقل مجموعة من البهائيين

 تغييرات جذرية في وزارة الدفاع األميركية 
قد تطول غيتس وبترايوس

 االحتجاجات النقابية في ويسكونسن 
تفوق احتجاجات حرب ڤيتنام

 واشـــنطن ـ أ.ش.أ: نظم ما يصل إلى ١٠٠ ألف 
متظاهـــر احتجاجا عند مبنى الكونغرس بوالية 
ويسكونسن األميركية ضد قانون جديد يحد من 
احلقـــوق النقابية لعمال القطاع العام ويعد أحد 
أكبر التحديات التـــي تواجه العمالة املنظمة في 
الواليات املتحدة األميركية منذ عشرات السنني، 
وهو ما وصف بأنه جتاوز حجم االحتجاجات في 

ماديسون خالل حرب ڤيتنام.
  وشـــهدت الوالية األميركية ثالثة أسابيع من 
االحتجاجات العامة، وجاء االحتجاج األخير بعد 
يوم واحد من توقيع حاكم ويسكونسن اجلمهوري 

«سكوت ووكر» على قانون للتخلص من احلقوق 
التفاوضية لكثير من موظفي حكومة الوالية.

  وأجاز نـــواب الوالية هذا اإلجراء األســـبوع 
املاضي بعد أن تفـــادى اجلمهوريون في مجلس 
الشيوخ بالوالية مقاطعة دميوقراطية الجتماعات 

املجلس.
  وقـــال اجلمهوريون إن اإلجـــراءات اجلديدة 
ضرورية من أجل الســـيطرة على امليزانية التي 
تعاني من العجز، بينما يقول الدميوقراطيون إن 
اجلمهوريني يفرضـــون قبول مقترحات تقوض 

النقابات العمالية. 

 األمير نايف يشيد بتالحم الشعب مع قيادته: 
السعوديون األوفياء أحبطوا خطط بعض األشرار للتظاهر

 الرياض ـ عواصم: أشـــاد وزير الداخلية السعودي 
النائب الثاني لرئيس الوزراء األمير نايف بن عبدالعزيز 
بشعب اململكة «الوفي» الذي أحبط خطط «بعض األشرار» 

تنظيم احتجاجات.
  وقـــال األمير نايف في تصريحات نشـــرتها وكالة 
األنباء السعودية «أتقدم بالتهنئة لسيدي خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو 
ولي عهده األمني األمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود. 

التهنئة لهما بهذا الشعب الكرمي.. الشعب الوفي».
  واســـتطرد «لقد أراد بعض األشرار أن يجعلوا من 
اململكة باألمس مكانا للفوضى واملسيرات اخلالية من 

األهداف السامية».
  وقال وزير الداخلية الســـعودي ان شعب اململكة 
رفض التجـــاوب مع دعوات «األشـــرار» وذلك بعد 
فشـــل الدعوات الى التظاهر فيما أطلق عليه «يوم 

الغضب».
  وأضاف األمير نايف في كلمة افتتح بها مؤمتر العمل 

البلـــدي اخلليجي أمس األول في الرياض ان الشـــعب 
السعودي «رفع رؤوسنا أمام العالم» إشارة إلى رفض 
التجاوب واخلروج للتظاهر يوم اجلمعة املاضي أو ما 

أطلق عليه «يوم الغضب».
  وتابـــع قائال «نعم أهنئ قيادة هذا الوطن بشـــعبه 
رجاال ونســـاء كبارا وصغارا علـــى وقفتهم األبية لرد 
بعض األشرار الذين أرادوا أن يجعلوا من اململكة باألمس 
مكانا للفوضى واملسيرات اخلالية من األهداف السامية 

ولكنهم أثبتوا أنهم ال يعرفون شعب اململكة».
  وقال األمير نايف «ان هناك شـــعبا وفيا ال تنطلي 

عليه االفتراءات، فإنه يعرف نفسه».
  وأضاف «لقد أثبت شـــعبنا للعالم كله أنه في قمة 
تالحمه مع قيادته وأنه أمة واحدة متمسكون بدستورهم 

كتاب اهللا وسنة نبيه ژ».
  واســـتطرد قائال «إنني على ثقة كاملة أن هذا كان 
له الوقع الكبيـــر واألثر الفاعل في قلـــب وعقل امللك 
عبداهللا ومثلما نقول اليوم شكرا وهنيئا ملليكنا بشعبه 

سنقول غدا شكرا لسيدي خادم احلرمني وهنيئا للشعب 
مبليكه».

  كما قدم األمير نايف شـــكره «ملفتي اململكة الشيخ 
عبدالعزيز آل الشـــيخ وعلماء اململكة وأئمة املســـاجد 
ولكل العقالء من أبناء هـــذا الوطن لقد ردوا بكل قوة 
وثقة على األشرار الذين يريدون بنا شرا ولكننا أمناء 
على هذا الوطن وكل مصاحله فهذا إيجاز لكل ما أقوله 
فالكثير في قلبي وعقلي ولكنني أؤكد أن شـــعبنا رفع 

رؤوسنا أمام العالم كله».
  يشـــار الى ان وزارة الداخلية الســـعودية كانت قد 
ذكرت األســـبوع املاضي بقرار منع التظاهر، وقالت ان 
قوات األمن «مخولة نظاما باتخاذ كل اإلجراءات الالزمة 
بشأن كل من يحاول اإلخالل بالنظام بأي صورة كانت 

وتطبيق األنظمة بحقه».
  كما صـــدرت فتوى دينية عن هيئـــة كبار العلماء 
وأخرى عن مفتي عام اململكـــة بتحرمي املظاهرات في 

السعودية.

 حّذر من األشرار الذين يريدون الفوضى بالمملكة


