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رئيس كازاخستان يلقي مبسؤولية االشتباكات على مثيري الشغب
آملاآتا ـ أ.ش.أ: أفادت تقارير اخبارية بأن رئيس كازاخستان »نور سلطان نزاربايف« ألقى على مثيري الشغب 
مبسؤولية االشتباكات التي وقعت في مدينة »جان أوجني« البترولية بغرب كازاخستان.

وذكرت شبكة »يورو نيوز« االخبارية التي أوردت النبأ أمس أن رئيس كازاخستان رفض ما تردد من ادعاءات 
بأن تصرفات الشرطة هى التي أدت الى وقوع تلك االشتباكات،  وأنه ألقى ـ بدال من ذلك ـ باللوم على مثيري 
الشغب لتسببهم في حدوث أعمال عنف. وقال الرئيس الكازاخي انه تتم معاجلة املوقف، وان اللجنة ـ التي أمر 
بتشكيلها للتحقيق في تلك األحداث القاتلة ـ ستتخذ إجراءات مناسبة للعثور على الذين انتهكوا القانون خاللها 
ومعاقبتهم. ومما يذكر أن املوقف اآلن حتت سيطرة وزارة الداخلية.

عربية وعالمية

مبناطق احلضر ببغداد.
ويقول الكثير من العراقيني إنهم 
كانوا يعتقدون أن الغزو األميركي 
سيحقق لهم الدميوقراطية والرخاء 
بعد سنوات من احلرب والعقوبات 
االقتصادية والقمع على يد أجهزة 
األمن في عهد املقبور صدام، واذ 
بالكثيرين يش����عرون باخليبة 

اآلن.

ش����يعة قبل األميركيني، لم تكن 
هناك طائفية، انا شيعي وابناي 
متزوجان من امرأتني سنيتني«.

كان الع����راق ذات ي����وم قوة 
سياس����ية مؤثرة ومركزا ثقافيا 
مزدهرا في الشرق األوسط لكن 
هويته على مر الس����نني تغيرت 
بناء عل����ى من يحكمه وتنعكس 
هذه التغيرات في املناظر املوجودة 

بغداد � رويترز: »بغداد بناها 
املنصور وأعزها صدام«، كان هذا 
شعارا زين الكثير من املباني في 
العاصمة العراقية بغداد قبل غزو 
عام 2003 ال����ذي أطاح باملقبور 

صدام حسني.
بعد ذلك بنحو تسعة أعوام 
ومع رحيل آخر ما تبقى من القوات 
األميركية حل شعار جديد محل 
هذا الش����عار وهو »بغداد بناها 
املنصور وأذله����ا صدام ودمرها 

األميركيون«.
وسحبت واش����نطن آخر ما 
تبقى من قواتها في العراق امس 

األول.
وهم يترك����ون وراءهم دولة 
تعان����ي من انقس����امات طائفية 
وعرقية ومازالت تسعى جاهدة 
الحتواء مترد وارتباك سياسي 
بعد الص����راع الطائفي الذي دفع 
البالد الى شفا حرب أهلية عامي 

2006 و2007.
وليس هن����اك من مكان يدلل 
على تش����رذم العراق افضل من 
بغداد العاصمة التي بناها اخلليفة 
العباس����ي ابو جعف����ر املنصور 
عام 762 ميالدية على نهر دجلة 
وكانت مركزا للعالم اإلس����المي 

لفترة طويلة.
ومن بني رموز االنقسام جسر 
الكريعات وهو جسر للمشاة بني 
عام 2008 حتى يتمكن الناس من 
التنقل بني املناطق التي يغلب على 
سكانها الشيعة دون ان يضطروا 
للم����رور مبنطقة األعظمية التي 

يغلب على سكانها السنة.
ويتهم كثيرون الغزو األميركي 
مباش����رة بإث����ارة االنقس����امات 
الطائفية في دولة س����حق فيها 
»املقب����ور« صدام ال����ذي ينتمي 
لألقلية الس����نية اي بوادر على 
املعارض����ة من جان����ب االغلبية 
الش����يعية بال رحمة لكنه جنح 
في تقليص مظاهر االنقسامات 

الطائفية في احلياة اليومية.
وقال ابو عص����ام وهو يعبر 
اجلس����ر »لم يكن هناك سنة او 

" "

" "

اجلنود األميركيون العائدون من العراق لم يصّدقوا أن احلرب انتهت

طرابلس ترجئ إعادة فتح معبر رأس أجدير حتى اخلميس

املعارضة تدعو إلى »حوار جاد«

استهداف سياسيني سّنة مع رحيل القوات األميركية من العراق

املشيخة اإلسالمية في البوسنة تطالب بالتصدي للمخطط الصربي 

سباق محموم بني شركات أمن أميركية وغربية
بحثًا عن »كنوز القذافي« يعتقد أنها مخبأة في الصحراء

روسيا تستضيف أربع قمم لقادة 
جمهوريات االحتاد السوفييتي السابق

البحرين: إعادة األمن إلى طبيعته مبناطق 
حدثت فيها أعمال شغب

بغداد � رويترز: طلب رئيس 
الوزراء العراقي ن����وري املالكي 
من البرمل����ان عزل نائب س����ني 
في حني قالت مص����ادر أمنية ان 
مذكرة اعتقال صدرت بحق النائب 
السني لرئيس اجلمهورية مما يهز 
االئتالف الطائفي الهش في اليوم 
الذي يرحل فيه آخر جندي أميركي 

عن العراق.
وقالت مصادر أمنية ومشرعون 
أمس األول ان مذكرة اعتقال صدرت 
بحق طارق الهاشمي وهو واحد من 
نائبني للرئيس. وقالوا ان سياسيني 
سنة وشيعة تدخلوا لوقف تنفيذ 

امر االعتقال.
وقال مشرعون ايضا ان مسؤوال 
برملانيا تسلم طلب قدمه املالكي 

لس����حب الثقة من نائب رئيس 
الوزراء صالح املطلك.

ويعتبر الهاشمي واملطلك � وهما 
من ابرز الشخصيات السياسية 
السنية � من قيادات كتلة العراقية 
وهي ائتالف علماني يدعمه كثير 
من السنة لكنه شريك في حكومة 
الوحدة الوطني����ة التي يقودها 
املالكي. وقال امير الكناني املشرع 
الذي ينتمي إلى كتلة شيعية ان 
رئيس الوزراء ابلغ البرملان انه ال 
يستطيع العمل مع املطلك بعد ذلك. 
وأضاف الكناني انه اذا كان هذا األمر 
سيؤثر على أداء احلكومة فسوف 
يقف البرملان مع رئيس الوزراء. 
وعلقت كتلة العراقية البرملانية 
مش����اركتها في البرملان السبت 

املاضي متهمة حكومة املالكي التي 
يقودها الشيعة بتركيز السلطات 

في ايديها.
واته����م عضو البرمل����ان عن 
العراقية احم����د العلواني إدارة 
املالكي بالقيام بعملية »استهداف 
سياسي« مستعينة بقوات األمن 
والنظام القضائي ضد خصومها 

السياسيني.
وقال ل� »رويترز«: انه يجب 
ان تكون هناك وسيلة للتعامل مع 
هذه املوضوعات من دون استبدال 
االحتفال بانسحاب الواليات املتحدة 
بتسييس املسائل األمنية الستهداف 

اخلصوم السياسيني.
في هذا الوقت، ذكرت صحيفة 
»ذي كريستيان ساينس مونيتور« 

األميركية أمس األول انه مع مغادرة 
آخر رحلة طيران عسكرية أميركية 
لألراضي العراقية، فإن احلرب في 
العراق بالنسبة للعديد من اجلنود 
املبتهجني على منت الطائرة سي 
17 »قد انتهت وحان وقت العودة 
إلى الوطن«. وأشارت الصحيفة � 
في تقرير نشرته أمس وأوردته 
على موقعها اإللكتروني � الى أن 
اجلنود على منت الطائرة العائدة 
من العراق كانوا في حالة احتفال 
ممزوجة قليال بالش����ك، حيث ان 
طاقم طائرة الشحن سي 17 كان قد 
أبلغ في مهمات سابقة بأنها ستكون 
آخر رحلة خارج البالد التي شنت 
عليها الواليات املتحدة احلرب قبل 

ثماني سنوات ونصف السنة.

س���راييڤو � كونا: طالبت 
المشيخة االسالمية التي تعد 
أعلى هيئة دينية مسلمة في 
البوسنة والهرسك دول العالم 
اإلس���المي بتصنيف رئيس 
البوس���نة  جمهورية صرب 
ميلوراد دوديك كشخص غير 
مرغوب فيه على اراضي الدول 

االسالمية.
ودع���ا بي���ان ص���ادر عن 

العالم  المش���يخة امس دول 
اإلسالمي الى التصدي للمخطط 
الجديد الذي يقوده دوديك ضد 

مسلمي البوسنة والهرسك.
وحذر البيان من السياسة 
المتطرفة التي يقودها دوديك 
ضد المسلمين في البالد، مشيرا 
الى »الخطر الكبير الذي يمثله 

دوديك على المنطقة«.
القلق الشديد  واعرب عن 

من الروح العنصرية المتطرفة 
ضد المسلمين التي تهدف الى 
البوس���نة والهرسك  تقسيم 
وإشعال الحقد والكراهية ضد 

المسلمين.
واشار الى تصريحات دوديك 
التي اعرب فيها عن كراهيته 
لإلسالم والمسلمين ورغبته في 
هدم وتدمير الدولة البوسنية 
رافضا العيش معهم ضمن دولة 

واحدة او اعطاء المسلمين اي 
حقوق سياسية.

النفاق  البيان »من  وحذر 
ال���ذي تمارس���ه صربيا في 
سياس���تها ض���د البوس���نة 
والهرس���ك الت���ي تظهر فيها 
حيادية موقفها امام العالم اال 
انها تدعم دوديك في سياسته 
لتقويض الدولة البوسنية«.

عواص���م � وكاالت: ذك���ر 
تقرير إخباري أن شركات أمن 
أميركية وغربية بدأت حملة 
بحث محمومة عن أطنان من 
السبائك الذهبية ومجوهرات 
نادرة ومئات الماليين باليورو 
والدوالر، يعتقد بأن مقربين من 
العقيد معمر القذافي المقتول 
دفنوه���ا في الصح���راء بعد 
سقوط طرابلس في يد قوات 

المجلس االنتقالي.
وكشفت صحيفة »الخبر« 
في عددها الصادر أمس نقال 
عن مصدر على صلة بالشأن 
الس���احل أن  األمني بمنطقة 
سلطات النيجر أوقفت ليبيين 
اثنين بعد تسللهما، وحققت في 
قضية التعاون مع شركة أمنية 
أميركية تعمل على البحث عن 
أموال القذاف���ي وكنوزه التي 
تش���تبه مصالح األمن بأنها 
مدفونة في الصحراء الغربية 
ف���ي ليبيا، بع���د أن ضبطت 
لديهما أسلحة فردية وأجهزة 

اتصال متطورة.
وأوضح���ت الصحيفة أن 
الليبيين اللذين أوقفا بمدينة 
ارليت قبل أيام، كلفا من قبل 
شركة األمن األميركية بمهمة 
استدراج أحد قادة مخابرات 

الذي  القذافي  العقيد معم���ر 
يعتقد بأنه تمكن من الفرار إلى 
النيجر قبل عدة أسابيع، بعد 
أن كان أحد أكثر المقربين من 
القذافي، يرجح أن يكون الرائد 
»مويجي« ويعتقد أن اس���مه 
الكامل هو س���عيد قمان وهو 
ضابط من المخابرات الليبية، 
وكان م���ن أكثر المقربين من 
القذافي في األسابيع األخيرة 
من حياته ثم فر نحو الجنوب 

باتجاه النيجر.
أن  المص���در  وأض���اف 
ب���ات م���ن أهم  »مويج���ي« 
المطلوبي���ن ألجه���زة األمن 
والمخاب���رات في دول غربية 
التي  مهتمة بمالحقة األموال 
س���حبها القذافي قبل مغادرة 
طرابل���س. ولفت الى أن ما ال 
يقل عن 4 أطنان من الذهب، 
وما بي���ن 200 و500 مليون 
دوالر من األموال السائلة التي 
كان يتحكم بها العقيد القذافي 
وأغلبها سحب من بنوك ليبية 

مازال مصيره مجهوال.
وكشف أن طائرات استطالع 
غربية مجهزة بأجهزة كشف 
المع���ادن وأجه���زة تحدي���د 
المواقع الفضائية »جي. بي. 
أس« مسحت مناطق واسعة 

الليبية خاصة  في الصحراء 
»الحمادة الحمراء« القريبة من 
الحدود مع تونس والجزائر في 
غرب ليبيا، ومنطقة »تينوهان« 
في الغرب وصحراء »فزان«، 
مباشرة بعد اكتشاف كمية من 
السبائك الذهبية المدفونة في 
الصحراء قرب بلدة هون وسط 

ليبيا.
وشهدت الحدود الجزائرية 
الليبية في األسابيع الماضية 
تحليق���ا مكثف���ا لطائ���رات 
اس���تطالع كانت تطير على 
ارتفاعات منخفضة. ويعتقد 
بأن ه���ذه الطائرات كلفت من 
قيادة حلف األطلسي )ناتو( 
بمس���ح الصحراء الليبية في 
مواقع عدة في غرب ووسط 
ليبيا بحثا عما بات يس���مى 

»كنوز معمر القذافي«.
أن  الصحيف���ة  وأك���دت 
التحقيقات تشير إلى أن القذافي 
أوكل مهمة إخفاء األموال التي 
كانت بحوزته للرائد »مويجي« 
واحتفظ بكمية قليلة من المال 
كان يحملها معه. ويعتقد بأن 
عملية إخفاء األموال تمت في 
منتصف شهر سبتمبر الماضي 
ف���ي مخبأ تح���ت األرض في 

الصحراء الغربية الليبية.

من جانب آخر، أعلن وكيل 
وزارة الداخلية الليبية »عمر 
الخض���راوي« أن معبر رأس 
الرابط بين  الحدودي  أجدير 
إعادة  ليبيا وتونس س���يتم 
افتتاحه بشكل رسمي الخميس 
القادم بعد توافر االحتياجات 
الضرورية التي تكفل س���ير 

العمل به بصورة طبيعية.
وأش���ار الخض���راوي في 
تصري���ح صحاف���ي إلى عدم 
إمكانية افتتاح المعبر المذكور 
أمس، حس���ب م���ا أعلن في 
الس���ابق، حتى تتمكن وزارة 
الداخلية من استكمال بعض 
اإلجراءات التي ستمكن الجهات 
المختص���ة من الع���ودة إلى 
ممارسة اختصاصاتها ليعود 

المعبر للعمل كالمعتاد.
وكانت تون���س قد أغلقت 
معب���ر رأس جدير الحدودي 
بين تون���س وليبيا يوم 30 
نوفمب���ر الماض���ي وذلك اثر 
الجمارك  حادث بين موظفي 
التونسيين ومواطن  واألمن 

ليبي مسلح.
وقد أعادت تونس الخميس 
الماضي فت���ح معبري رأس 
جدي���ر وذهبية مع ليبيا بعد 

إغالقهما 15 يوما.

موسكو � أ.ش.أ: تستضيف 
العاصمة الروسية موسكو اليوم 
أربع قمم لقادة جمهوريات االحتاد 
السوفييتي السابق، حيث تعقد 
الكرملني مباحثات املجلس  في 
االقتصادي األوروآسيوي األعلى 
)روسيا، بيالروس، كازاخستان(، 
وقم���ة املنظم���ة االقتصادي���ة 
األوروآسيوية )روسيا، بيالروس، 

كازاخستان، أرمينيا، قرغيزيا،  
طاجكستان(.

كما تنطلق بالتزامن مع هذه 
القمم قمة منظمة معاهدة األمن 
اجلماع���ي، والقم���ة اليوبيلية 
لرابط���ة الدول املس���تقلة التي 
حتتفل هذا الع���ام بالذكرى ال� 

20 لتأسيسها.
وقال س���يرجي بريخودكو 

مساعد الرئيس الروسي - في 
اليوم  تصري���ح للصحافي���ني 
االثنني: »إن مدڤيديڤ سيجري 
على هامش مباحثات القمم لقاءات 
ثنائية م���ع نظيريه األوكراني 
فيكتور يانوكوفيتش والقرغيزي 
أتامباييف، فيما يضم  أملظ بك 
جدول أعمال القمم أكثر من 50 

مسألة«.

ووص���ف بريخودك���و قمة 
املجل���س االقتص���ادي األورو � 
آسيوي األعلى بأنه »حدث تاريخي 
له أهمي���ة كبيرة«، موضحا أن 
تشكيل هذه الهيئة التي نشأت 
في إطار االحتاد اجلمركي )روسيا 
وبيالروس وكازاخستان( هو رد 
على األوضاع املتأزمة في منطقة 

اليورو. 

املنام���ة � كونا: قالت وزارة 
انها  البحرينية امس  الداخلية 
متكنت من حفظ النظام واعادة 
الوضع االمني الى طبيعته بجميع 
الطرق في املناطق التي حدثت 
فيها »اعمال شغب وتخريب« 

شمال العاصمة املنامة.
واضافت ال���وزارة في بيان 
صحاف���ي ان »مجموع���ات من 
املخربني عمدت الى مواجهة رجال 
األمن وارتكاب اعمال الش���غب 
والتخريب التي متثلت في رمي 
التس���ليح والزجاجات  حديد 
احلارقة )املولوتوف( واحلجارة« 
وذلك بعد االنتهاء من تشييع 

جنازة الحد املتوفني.
وأوضح���ت ان ع���ددا م���ن 
االشخاص على شكل مجموعات 
قام���وا »بقطع ش���ارع البديع 
القمامة  مس���تخدمني حاويات 
واملخلف���ات واحلجارة واغالق 
الشوارع الفرعية« ما أدى الى 
عرقلة حرك���ة املرور وتعطيل 
املصال���ح العامة ما اس���تدعى 
تدخل قوات حفظ النظام التي 
تعاملت معهم وفقا للضوابط 

القانونية.
ف���ي ه���ذا الوق���ت، دع���ت 
اجلمعيات البحرينية املعارضة 
البدء في »حوار  الى  احلكومة 

جاد« للخروج م���ن االزمة في 
ب� »حملة  ن���ددت  اململكة، كما 
القمع« التي قالت ان السلطات 
متارسها بحق احملتجني الشيعة 
املستمرين في تنظيم تظاهرات 

متفرقة.
وأك����دت خم����س جمعيات 
معارضة ابرزها جمعية الوفاق 
الوطني االس����المية التي متثل 
التيار الش����يعي الرئيسي في 
البحرين، انها »مع فتح حوار 
ج����اد مع احلك����م للخروج من 
األزمة السياسية الراهنة التي 
تلحق أضرارا فادحة مبصالح 
الب����الد والعباد« على ان يقوم 

احلوار على »تنفيذ اصالحات 
سياسية ودس����تورية شاملة 

وجذرية«.
وشددت اجلمعيات في بيان 
اصدرته في اعق���اب اجتماعها 
مس���اء امس االول على انه »ال 
ميكن القبول باي حال احلديث 
عن مخرجات م���ا أطلق عليه 
الوطني( كأس���اس  )احل���وار 
صالح لالصالحات املنشودة،  
نتيجة خللوها من أي أصالحات 
دستورية وسياسية حقيقية«، 
وذلك في اشارة الى احلوار الذي 
نظم برعاية احلكومة وانسحبت 

منه جمعية الوفاق.

الصحويون السعوديون يتلمسون أثرًا بالثوراتاالنسحاب األميركي يترك العراق هشًا ومنقسمًا

إيران تعرض اعترافات جاسوس يعمل لصالح واشنطن

خير، الناهي عن كل شر، في كل 
زمان وعصر، ال يعدل إلى ما سواه 
من اآلراء واألهواء واالصطالحات، 
أي: سواء كانت فلسفات أو قوانني 
أو أعرافا.. أيا كانت التي وضعها 
الرجال بال مس����تند من شريعة 
اهلل، أي: إن القضية ليست قضية 
اجتهاد من العلماء في النصوص«، 
وأضاف نقال عن ابن كثير »كما 
كان أهل اجلاهلية يحكمون به من 

الضالالت واجلهاالت«.
موقف احلوالي يتوافق كثيرا 
مع مواقف تعتبر منفتحة، وبدأت 
تتجه نحوه����ا بوصلة اخلطاب 
اململكة،  التقليدي في  الس����لفي 
وميكن أن يكون الس����كوت عن 
الدميوقراطية ومشاركة السلفيني 
في مصر مث����ال أضعف اإلميان 
إلى عدد من املشايخ  بالنس����بة 
املعروفني بتحرميهم لهذا األمر، 
لكن شيوخا آخرين وقفوا على 
مبادئهم نفسها ولم يتغيروا، كما 
هو الشيخ صالح الفوزان عضو 

هيئة كبار العلماء السعودية.

بالواليات املتحدة أو إسرائيل، 
وفي عدة مرات قامت بتشغيل 
أشرطة ڤيديو عليها اعترافات 
من جانب جواسيس مزعومني، 

دون أن تقدم أي دليل.
وق���ال جه���از املخابرات 
اإليراني في بيان الس���بت إن 
عميال إيرانيا يعمل لدى »سي 
آي إيه« وأرس���ل إلى ش���بكة 
جتس���س عبر قاعدة باجرام 
في أفغانستان مت إلقاء القبض 

عليه.
وج���اء في البيان أيضا أن 
عمالء إيرانيني كشفوا بالفعل 
في أفغانستان عن مهمة الرجل 
إلى أن عبر احلدود  وراقبوه 
اإليراني���ة ثم ألق���وا القبض 

عليه.

ووصف خالل تلك احملاضرة 
ما يسميها دميوقراطية وحرية 
الغ����رب، قائ����ال إنه����ا »حري����ة 
أنها تعني  الش����هوات«، مضيفا 
»حرية التمرد على اهلل عز وجل، 
وحري����ة العبودية لغير اهلل عز 
وجل. أما احلرية احلقيقية، فهي 
التي تتحقق بها كرامة اإلنسان، 
وهي أال يعبد إال اهلل، وال يخضع 
إال هلل، وال يط����اع إال اهلل، وهذه 

مفقودة في الغرب متاما«.
وللحوالي أيض����ا محاضرة 
شهيرة بعنوان »وجوب احلكم 
مبا أنزل اهلل«، ش����نع فيها على 
»الياسق«، وهو تشريع وضعي 
أقره القائد املغولي جنكيز خان، 
وكثير من مبادئه إسالمية، لكنه 
يحتوي أيضا على قوانني وضعية 
ومن ديانات أخرى تخص أحوال 
الناس وتنظيم اجلند واحلروب 

واألسرى واملرأة.
وقال أيضا في احملاضرة نفسها 
»فال يعدل اإلنسان أو يخرج عن 
حكم اهلل احملكم املشتمل على كل 

وتعل���ن إيران م���رارا عن 
إلقاء القبض على جواسيس 
وش���بكات جتس���س تتعلق 

الرياض: م����ع اختتام مؤمتر 
نظمته احلمل����ة العاملية ملقاومة 
العدوان السبت املاضي في تونس، 
يبرز خطاب جديد تقدمه رموز 
سلفية سعودية، كانت إلى وقت 
قري����ب من أكب����ر منظري خطر 

الدميوقراطية، بل وتكفرها.
يقول سفر احلوالي، وهو أحد 
أبرز رم����وز ما يعرف بالصحوة 
اإلسالمية »على األنظمة التي لم 
تصلها ري����اح الثورات، أن تأخذ 
العبرة مما جرى، وأن تتصالح 
مع شعوبها والقيام بإصالحات 
شاملة، وفتح املجال لقيام أحزاب 
سياسية ونقابات مهنية وإقامة 

انتخابات حرة ونزيهة«.
جاء ذلك ف����ي كلمة االفتتاح 
للمؤمتر، التي اختير لها عنوان 
»ولدنا أحرارا«، ويرأس احلملة 
احلوالي نفسه، رغم مرضه منذ 

العام 2005.
املؤمتر الذي عقد في تونس، 
وانتهى بعد 3 أيام من الفعاليات 
واحملاضرات التي اقتصرت على 

الرجال فقط، حتدث خالله عدد 
من ممثلي التيارات اإلسالمية في 
الدول العربية، مبن فيهم رئيس 
حزب النهضة التونس����ي راشد 

الغنوشي.
وبالعودة إلى حديث احلوالي، 
فقد قال كالم����ا ال يتوافق مطلقا 
وأفكاره السابقة التي دونتها كتبه 
وينضح بها موقعه على االنترنت، 
فهو نفى أن تكون في اإلس����الم 

دميوقراطية. 
وقال ردا على س����ؤال خالل 
محاضرة بعنوان »األسئلة« إن كان 
في اإلسالم دميوقراطية ف� »ان اهلل 
عز وجل رضي لنا اإلسالم، فقال 
تعالى: )اليوم أكملت لكم دينكم 
وأمتمت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم اإلسالم دينا( فما رضي لنا 
االشتراكية وال الدميوقراطية وال 
القومية، وال أي تس����مية أخرى. 
وقال )هو سماكم املسلمني( فلن 
يرضى أن يسمينا بأي اسم آخر، 
وال يرضى لنا أن ننتسب إلى أي 

ملة أخرى«.

طه���ران � د.ب.أ: أظه���رت 
إي���ران امس عل���ى تلفزيون 
أميركيا من  الدولة مواطن���ا 
القبض  إلقاء  إيراني مت  أصل 
عليه بدعوى أنه يعمل ملصلحة 
املركزية  وكالة االستخبارات 

األميركية )سي آي إيه(.
ومت تقدمي الشاب، الذي يبدو 
أنه في نهاية العشرينيات، على 
أنه أمير ميرزا حكمتي، وأنه 

ولد في أريزونا.
وقال الرج���ل على التلفاز 
بلغة فارس���ية جيدة إنه كان 
عميال لدى »سي آي إيه« وتدرب 
في قواعد عسكرية بأفغانستان 
والعراق قبل أن يتم إرس���اله 
إلى إيران للتس���لل إلى جهاز 

املخابرات اإليراني.

)أ.ف.پ( صورة تلفزيونية للجاسوس املفترض  


