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من حق العراقيني 
اأن يتبغددوا

من جممع حماكم الكرخ, اإىل معهد الفنون اجلميلة يف 
االجتماعية,  وال�شوؤون  العمـل  وزارة  اإىل  املن�شور, 
الق�شائي,  واملعهد  املــالية,  لـوزارة  اجلديـد  واملبنى 
من  ليوؤكد  بغداد,  يف  االإرهــابــي  احلقد  �شيطان  تنقل 
وبحبوحة  والفن  العدل  �شد  اأنــه  ا�شتهدفه,  ما  خالل 
يف  ال�شيا�شية,  للعملية  رف�شه  وليعلن  العراقيني, 
اإىل  ال�شاعة  عقارب  اإعــادة  يف  تف�شل  �شتظل  حماولة 
واحلزب  الديكتاتورية  نــظــام  انــدثــر  حيث  الــــوراء, 
القائد والزعيم امللهم, والوا�شح اأن االنتحاريني الذين 
ارتكبوا جرائم الثالثاء ينفذون بدون وعي خمططات 
اجلميل,  زمنهم  عن  العراقيني  ذاكرة  اأي�شًا  ت�شتهدف 
اأحياء  اأقــدم  من  وهي  امليدان,  منطقة  ا�شتهدفوا  حني 
بغداد وت�شم املئات من املنازل املبنية منذ بداية القرن 

املا�شي.
اليليق بعا�شمة الر�شيد اأن تخلو �شوارعها من املارة, 
الدم  اأن تنتظر املطر ليغ�شل  ال�شالم  وال يليق مبدينة 
من �شوارعها بدل اأن يروي نخلها, واليليق مب�شافيها 
اأن تكون يدًا حانية  اأن تكر�س ال�شتقبال اال�شالء بدل 
وهم  بــالــعــراقــيــني  يليق  وال  املــر�ــشــى,  اآالم  تخفف 
يفتحوا  اأن  االنتخابي  اال�شتحقاق  لعر�س  يتح�شرون 
اإىل  ارتــفــعــوا  �شهيدًا   127 مــن  الكــر  الــعــزاء  بــيــوت 
للمجرمني  الدافع  ال�شبب  يدركوا  اأن  دون  ال�شماوات 
اأ�شرى  يظلوا  اأن  بالعراقيني  يليق  وال  ال�شتهدافهم, 
حاقدين  جمــانــني  ي�شنها  الــتــي  االرهــابــيــة  الهجمات 
من  املزيد  اأراقـــوا  كلما  لال�شالم  حمايتهم  يتوهمون 
الدم يف �شوارع بغداد, تقربا اإىل الله الذي نعرف اأنه 
يرف�س وميقت جرائمهم, وهو الذي حرم على امل�شلم 

دم امل�شلم الي �شبب كان.
امل�شاعب  مــن  للكثري  العراقيني  تخطي  اأن  وا�ــشــح 
بعد  يــزيــدهــم  لــن  بوطنهم,  ع�شفت  الــتــي  واالزمــــات 
فــي  املــ�ــشـــــاركــة  ـــرارًا عــلــى  اإ�ـــش اإال  الــثــالثــاء  جــرميــة 
لهم  يتيح  ــذي  ال الربملانيـة,  االنتخابــات  ا�شتحقاق 
الدبابات والبيان  اأن تفر�س  اختيار قادة بلدهم, بدل 
منها  يعرفوا  ومل  جربوها  التي  القيادات,  تلك  االول 
غري اخليبات, وموؤكد اأن على جميع العراقيني العمل 
االنتخابات  تلك  منية  قبل موعد  االأ لتح�شني االجواء 
اأي  لك�شف  الــتــعــاون  اجلميع  على  واأن  الــربملــانــيــة, 
خطوات  واتخاذ  مــن,  االأ الأجهزة  اإرهابية  اخرتاقات 

منية الفا�شدة. رادعة �شد العنا�شر االأ
تطورالعملية  مــن  احلــد  يف  االرهــابــيــون  ينجح  لــن 
لبو�س  تلب�س  ال�شيا�شية, ولن ينجحوا يف خلق فتنة 
الطائفية, بعد اأن جتاوز العراقيون �شقم هذا التفكري, 
و�شيظل الدم املراق على جدران حمكمة الكرخ �شاهدًا 
على �شمود العراقيني بوجه االرهاب, و�شيظل بو�شع 
ال�شوارع,  يف  ال�شينما  اأفــالم  م�شاهدة  العراق  �شباب 
و�شتظل العراقيات يتلقني التعليم اجلامعي ويت�شلمن 
اأهم منا�شب الدولة, و�شيظل الفرح �شيفًا على بيوت 
االمل  و�شيظل  واربــيــل,  واملو�شل  والب�شرة  بغداد 
باحلياة,  عــامــرًا  نــوؤا�ــس  ابــو  �شارع  و�شيظل  حــاديــًا, 
اأن  العراقيني  حق  من  �شيظل  االرهابيني  اأنــف  ورغــم 

يتبغددوا.     

ن��اف��ذة ع��ل��ى ال��ع��امل

كوبنهاغن / وكالت
لوكه  الر�س  الدمناركي  الــوزراء  رئي�س  و�شف 
لــلــمــنــاخ يف  را�ــشــمــو�ــشــن قــمــة االمم املــتــحــدة 
ان  الــعــامل  يتحمل  ال  "فر�شة  بانها  كوبنهاغن 

ي�شيعها".
فيه  ي�شارك  ــذي  ال املــوؤمتــر,  افتتاح  كلمة  ويف 
ان  را�شمو�شن  قال  دولــة,   192 من  م�شوؤولون 
حول  وطموحة  قــويــة  "التفاقية  حــاجــة  هــنــاك 

تغري املناخ".
العامل  ان ي�شارك 100 من زعماء دول  ويتوقع 
الذي  املــوؤمتــر  يف  املقبلني  اال�ــشــبــوعــني  خــالل 
يهدف التفاق يحل حمل بروتوكول كيوتو لعام 
العامل  ان  كلمته  يف  را�شمو�شن  وقــال   .1997

يتطلع اىل املوؤمتر حلماية االن�شانية.
املقبلني  اال�ــشــبــوعــني  مـــدى  "على  ـــاف:  وا�ـــش

�شتكون كوبنهاغن قبلة االمل ويف النهاية علينا 
ان نعيد للعامل ما عقده علينا هنا: االمل لالجيال 

القادمة".
الذي  بــا�ــشــاوري,  راجــنــدرا  انتقد  جانبه  ومــن 
املتحدة,  االمم  يف  املــنــاخ  تغري  فــريــق  يــراأ�ــس 
املناخ  علماء  بني  االليكرتونية  الر�شائل  ن�شر 
يف جامعة اي�شت اجنليا الربيطانية والتي تقيم 

زيادة حرارة االر�س.
حممد  ال�شعودي  املناخ  �شوؤون  مفاو�س  وقــال 
ــود على  ــي ــر�ــس ق ــبــان, والـــــذي يـــقـــاوم ف ــ�ــش ال
"اهتزت"  املناخ  الثقة يف علوم  االنبعاثات, ان 

بت�شريب الر�شائل.
يف  املــنــاخ  مفاو�شي  كبري  قــال  القمة  وع�شية 
يف  املحادثات  ان  بوير  دي  يفو  املتحدة  االمم 

و�شع ممتاز.

من  كثريا  ان  �شي  بي  بي  مع  مقابلة  يف  وقــال 
الغازات  انبعاث  بخف�س  تعهدات  تقطع  الــدول 

امل�شببة الرتفاع حرارة االر�س.
"مل يــحــدث على مــدى 17 عــامــا من  وا�ــشــاف: 
مفاو�شات املناخ ان قطعت دول خمتلفة كثرية 

تعهدات بهذا احلجم, انه امر غري م�شبوق".
طاقة  لتوليد  التمويل  عرو�س  ان  بوير  وقــال 
نظيفة يف الدول الفقرية تتواىل وان املحادثات 
تتقدم ب�شاأن روؤية طويلة املدى خلف�س انبعاثات 

الكربون ب�شكل كبري بحلول عام 2050.
وكانت جنوب افريقيا احدث دولة تقطع تعهدا 
بخف�س االنبعاثات, يف اول حتديد للكميات من 
�شتخف�س  انها  اعلنت  املوؤمتر  وع�شية  جانبها. 
ــكــربــون مبــقــدار الــثــلــث يف  منــو انــبــعــاثــات ال
ال�شنوات الع�شر املقبلة, بالتوازي مع ح�شولها 

على مزيد من التمويل وامل�شاعدة التكنولوجية 
من الدول الغنية.

يف الوقت نف�شه ا�شار ا�شتطالع لبي بي �شي ان 
انحاء  يف  يتزايد  املناخي  التغري  ب�شاأن  القلق 

العامل.
"ريال  بــرنــامــج  بــا�ــشــتــخــدام  التن�شغيل  ميــكــن 

بالير", او "ويندوز ميديا بالير
وح�شب اال�شتطالع الذي اجرته جلوب�شكان قال 
64 يف املئة ممن �شملهم انهم يعتربون ارتفاع 
حرارة االر�س م�شكلة خطرية, وذلك مقابل يف 

املئة 20 يف ا�شتطالع اجري عام 1989.
�شحيفة   56 تن�شر  القمة,  اهمية  على  وللتاكيد 
يف 45 بلدا افتتاحية واحدة االثنني حتذر من 
مل  ما  بكوكبنا"  "�شيع�شف  املناخي  التغري  ان 

يتم االتفاق على عمل �شيء.

ان  الــربيــطــانــيــة  الـــغـــارديـــان  �شحيفة  وقــالــت 
قبل  التحرير  روؤ�شاء  و�شعها  التي  االفتتاحية, 

حمادثات كوبنهاغن, �شتن�شر بع�شرين لغة.
"يجب ان يت�شمن االتفاق,  وتقول االفتتاحية: 
والعامل  الغني  العامل  بني  ت�شوية  �شميمه,  يف 

النامي".
وي�شتعد املدافعون عن البيئة للقيام باحتجاجات 
دي�شمرب   12 يوم  العامل  وحــول  كوبنهاغن  يف 
اتفاق  القــوى  الو�شول  على  الــوفــود  لت�شجيع 
ممــكــن. وكـــان عــ�ــشــرات االالف تــظــاهــروا يف 
لندن وغريها من املدن االوروبية والربيطانية 

ال�شبت املا�شي.
كوبنهاغن  يف  اليه  التو�شل  �شيتم  اتفاق  واي 
املناخي  للتغري  �شيحل حمل بروتوكول كيوتو 

لعام 1997 والذي ينتهي العمل به يف 2012.

 قمة �ملناخ يف كوبنهاغن.. )�أ. ف. ب(

اختـتــام قمــة املنـــاخ فــي كوبنهـاغـن و�سـط تطـلــع خلف�ض 
انبعاث الغازات  

ترجمة/ املدى
الثالثاء  يوم  ال�شرطة  رجال  مع  االإيرانيون  الطلبة  ا�شتبك 
االثنني  يوم  ــام  اأرق ان  حني  يف  التوايل  على  الثاين  لليوم 
بداأت تت�شح, فقد اأعلن القائد االأعلى لل�شرطة اعتقال )204( 
ا�شخا�س يف العا�شمة طهران, كما اأفادت بذلك وكالة اأنباء 

)ميهر( �شبه الر�شمية.
اجلامعات  حــرم  يف  جتــددت  التي  اال�شتباكات  جــرت  وقــد 
واملعار�شة  الطالب  ا�شتغل  ان  بعد  البالد  عرب  االإيــرانــيــة 
غ�شبهم  عــن  التعبري  اأجـــل  مــن  لــلــطــالــب,  الــوطــنــي  ــيــوم  ال
وا�شتيائهم على الرغم من االإجراءات امل�شددة التي اتخذتها 

قوى االأمن.
حيث  طــهــران  جامعة  يف  الــثــالثــاء  يــوم  العنف  وتــوا�ــشــل 
من  وتعتقل  للدموع  م�شيلة  قنابل  ال�شرطة  رجال  ي�شتخدم 
الفيديو  واأفالم  الواردة  التقارير  اعتقاله, ح�شب  تقدر على 

التي تر�شل عرب االنرتنت.
وكانت هناك اأي�شًا احتجاجات �شخمة يف ال�شاحات الكبرية 

القريبة من اجلامعة.
وقالت وكالة اأنباء )ارنا( االإيرانية الر�شمية ان اال�شتباكات 
حتمل  وهــي  للحكومة  موالية  جمموعة  با�شطدام  بـــداأت 
مــلــ�ــشــقــات مـــوؤيـــدة لــلــمــر�ــشــد االإيــــــراين االأعـــلـــى اأيــــة الله 
الطلبة  وبــني  بينها  مــعــارك  بــــداأت   بعدها  خامنئي,  علي 

املعار�شني.
اأ�شلوب  يف  ت�شاعدًا  والــثــالثــاء  االثــنــني  اأحـــداث  و�شهدت 
املعار�شة عندما بداأ الهجوم يتخذ بو�شوح منحى مهاجمة 

رموز احلكم االإيراين وا�شفني اإياهم باملخادعني.
وقد جاءت موجة العنف اجلديدة هذه بعد ان اأعلن املدعي 
العام االإيراين غالم ح�شني حم�شني عن اإجراءات اأ�شد ان مل 
االآن  حتى  اتبعنا  لقد  ذلك:  يف  وقال  االحتجاجات,  تتوقف 
�شيا�شة الكبت واالعتقال وكل من ي�شيء اىل االأمن يتعر�س 

للعقاب.
اآية الله  ويف يوم االثنني املا�شي اأحرق املتظاهرون �شور 
عام  يف  االإيرانية  الــثــورة  اأبــي  �شور  وحتى  بل  خامنئي, 
االأعالم  رفعوا  اأنهم  كما  خميني,  الله  روح  الله  اآية   1979

االإيرانية التي رفعوا منها ما اأ�شيف بعد الثورة.
ويف يوم الثالثاء كانت لقائد املعار�شة مري ح�شني مو�شوي 
الذي منع من اال�شرتاك يف التظاهرات وقفة ات�شمت بالتوتر 
مع رجال اأمن غا�شبني الذين اأحاطوا مبكتبه, ح�شب مواقع 

املعار�شة.
طريقه  قطع  �شيارته  يف  مكتبه  يغادر  مو�شوي  كان  وبينما 
والبع�س  البخارية  الدراجات  يركبون  الرجال  من  ع�شرات 
منهم ي�شع قناعًا على وجهه وبداأوا يرددون �شعارات �شده, 
مو�شوي  خــرج  االأمــنــي  فريقه  معار�شة  مــن  الــرغــم  وعلى 

اأدوا  مهمة  يف  "اأنكم  غ�شب  يف  بهم  و�شرخ  ال�شيارة  من 
قام  وقــد  اقتلوين",  اأو  ا�شربوين,  تهديدي,  وهــو  عملكم 
فريقه االأمني مبنعه من موا�شلة الكالم واأعادوه اىل داخل 

املبنى.
وال�شيد املو�شوي رئي�س وزراء �شابق ومناف�س قوي ملحمد 
اأحمدي جناد حتدث بقوة �شد احلكومة واإجراءاتها حمذرًا 

ان نتائج اعتقال الطلبة �شتكون وخيمة.
مكافحًا  االأخــرية  االأ�شهر  يف  جيدًا  املو�شوي  ت�شرف  وكان 
لالحتفاظ بدوره ك�شخ�س مطلع يدعم النظام االإ�شالمي يف 
اإيران ولكنه يعار�س بقوة يف الوقت نف�شه �شيا�شة اأحمدي 

جناد.
املو�شوي  تبني  مـــدى  يت�شح  مل  االأخــــرية  االأ�ــشــهــر  ويف 
للمعار�شة وي�شمل هذا االأمر العديدين ممن يتخذون مواقف 

اأكر راديكالبة ويطالبون اإنهاء احلكم الديني يف اإيران.
من  قليل  غري  عــدد  ظهر  االثنني  يــوم  تظاهرات  خــالل  ويف 
وكانت  االأخ�شر,  باللون  �شعاراتهم  مع  مو�شوي  ان�شار 
هناك هتافات �شد اآية الله خامنئي مبا�شرة – وهو اأمر كان 
حمرمًا حتى االنتخابات االأخرية والبع�س منها كانت تقول: 

حان". قد  وقته  ان  يعرف  "خامنئي 

عن/ النيويورك تاميز

طهــران.. اليوم الثــاين للتظاهــرات ومهاجمــة رموز النظــام الإيراين 

 )CNN( / الكويت
قرر رئي�س جمل�س االأمة الكويتي, جا�شم حممد 
الثالثاء  املــقــررة  اجلل�شة  حتــويــل  اخلــــرايف, 
الـــوزراء,  جمل�س  رئي�س  ال�شتجواب  املا�شي  
ال�شيخ نا�شر املحمد االأحمد ال�شباح, اإىل علنية 
جمددًا, وذلك بعد ظلت �شرية لفرتة جرى خاللها 
ما  وخا�شة  اال�شتجواب,  نقاط  بع�س  مناق�شة 

يتعلق منها بتهم اإ�شاءة االأمانة والف�شاد.
ال�شرية  اجلل�شة  خــالل  نـــواب  ع�شرة  تــقــدم  و 
بح�شب اخلرايف  بطلب لعدم التعاون مع رئي�س 

جمل�س الوزراء.
اإىل  بــيــان حتــويــل اجلل�شة  وقـــال اخلـــرايف يف 
علنية اأن جمل�س االأمة عقد جل�شة �شرية بناء على 
اال�شتجواب  طلب  ملناق�شة  وذلك  احلكومة  طلب 
اإىل  امل�شلم  في�شل  الــدكــتــور  النائب  مــن  املــقــدم 
جمل�س  رئي�س  ال�شباح  املحمد  نا�شر  ال�شيخ 

الوزراء ب�شفته."
احلكومة  طلب  "ناق�س  املجل�س  اأن  ــاف  واأ�ــش
وا�شتمع اإىل بيان تاله وزير املوا�شالت ووزير 
لــ�ــشــوؤون جمل�س االأمـــة الــدكــتــور حممد  الــدولــة 
حتدث  ثم  الطلب  هذا  مــربرات  ب�شاأن  الب�شريي 
اثنني من االأع�شاء املوؤيدين ومثلهم من االع�شاء 
املعار�شني بالتناوب وقرر املجل�س املوافقة على 

طلب احلكومة عقد اجلل�شة �شرية."
وذكر اأن املجل�س "ا�شتمع بعد ذلك اإىل �شرح من 
امل�شتجوب وامل�شتجوب ثم حتدث ثالثة  النائب 

من  ومثلهم  لال�شتجواب  املوؤيدين  االع�شاء  من 
املعار�شني لال�شتجواب."

" تقدم ع�شرة من االأع�شاء  واو�شح  اخلرايف: 
جمل�س  رئي�س  مــع  التعاون  اإمــكــان  عــدم  بطلب 
الوزراء وفقا للمادة )102( من الد�شتور واملادة 
اأن  يجوز  ال  حيث  الداخلية  الالئحة  من   )144(

ي�شدر قرار يف الطلب قبل �شبعة اأيام."
ان  االتفاق على  فقد مت  ذلك  "بناء على  وا�شاف 
عدم  طلب  ملناق�شة  املخ�ش�شة  اجلل�شة  تــكــون 
اإمكان التعاون يف يوم الـ16 من دي�شمرب/كانون 

االأول 2009."
يذكر اأن املادة 102 من الد�شتور الكويتي تن�س 
على اأال يتوىل رئي�س جمل�س الوزراء اأي وزارة 
به,  الثقة  مو�شوع  االأمــة  جمل�س  يف  يطرح  وال 
التعاون  اإمكان  عدم  املجل�س  راأى  اإذا  ذلك  ومع 
مع رئي�س جمل�س الوزراء رفع االأمر اإىل رئي�س 
الدولة, ولالأمري يف هذه احلالة اأن يعفي رئي�س 
جمل�س الوزراء ويعني وزارة جديدة اأو اأن يحل 

جمل�س االأمة.
من جانبه, اأ�شدر ال�شباح بيانا بعد انتهاء جل�شة 
قام بواجبه من خالل  اإنه  فيه  قال  اال�شتجواب, 
بالدميقراطية  "اإميانه  ب�شبب  االأ�شئلة  على  الرد 
بــالــرغــم ممــا �ــشــاب اال�ــشــتــجــواب مــن خمالفات 
د�شتورية وقانونية حيث تناول تارة م�شروفات 
ديوان رئي�س جمل�س الوزراء وهو اأمر معرو�س 
اأخرى  تــارة  وتناول  الق�شائية..  اجلهات  على 

ت�شرفات مالية من �شميم الذمة املالية ل�شخ�س 
رئي�س جمل�س الوزراء."

"دواعي امل�شلحة العامة" قد  اأن  وراأى ال�شباح 
تقدموا  الذين  وا�شفًا  اجلل�شة,  �شرية  فر�شت 
اأ�شرت  بـ"قلة  معه  التعاون  اإمكانية  عدم  بطلب 

على تعكري اأجواء" اال�شتجواب.
وكان اخلرايف قد حّول اجلل�شة العادية الثالثاء 
مناق�شة  احلــكــومــة  طلب  على  بــنــاء  �شرية  اإىل 
في�شل  الدكتور  النائب  من  املقدم  اال�شتجواب 

امل�شلم اإىل ال�شباح يف جل�شة �شرية.
احلكومة  طلب  على  الــنــواب  بع�س  واعــرت�ــس 
املحمد  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  ا�شتجواب  مناق�شة 
يف جل�شة �شرية وطالبوها باأن تكون علنية, ما 
اإىل رفع اجلل�شة ملدة ربع �شاعة  حدا باخلرايف 
على اأن تعقد بعد ذلك �شرية, وفقًا لوكالة االأنباء 

الكويتية "كونا."
ــة اجلل�شة  ــداي ب اأعــلــنــت يف  احلــكــومــة  ــانــت  وك
جاهزيتها ملناق�شة اال�شتجوابات االأربعة املقدمة 
ال�شيخ  ل�شمو  امل�شلم  في�شل  الــنــواب  من  اإليها 
وزير  اإىل  الــــرباك  م�شلم  ومـــن  املــحــمــد  نــا�ــشــر 
ومن  ال�شباح  اخلــالــد  جــابــر  ال�شيخ  الداخلية 
مبارك الوعالن اإىل وزير االأ�شغال ووزير الدولة 

ل�شوؤون البلدية الدكتور فا�شل �شفر.
فــمــقــدم مــن النائب  الـــرابـــع  اأمــــا اال�ــشــتــجــواب 
االأول  النائب  اإىل  بورمية  الله  �شيف  الدكتور 
ال�شيخ  الــدفــاع  ــر  وزي الـــوزراء  جمل�س  لرئي�س 

جابر املبارك ال�شباح ب�شفته.
ــيــني دعـــوا  ــت ــكــوي وكـــــان عــــدد مـــن الــــنــــواب ال
ملف  من  االنتهاء  �شرورة  اإىل  املا�شي  االثنني  
والتنمية,  االإعمار  مللف  والتفرغ  اال�شتجوابات 
م�شريين اإىل �شرورة ذهاب احلكومة اإىل املن�شة 

للرد على حماور تلك اال�شتجوابات.
اأعلنوا االثنني رف�شهم  اأن عددًا من النواب  غري 
الــ�ــشــريــة ال�ــشــتــجــواب رئي�س  لــفــكــرة اجلــلــ�ــشــة 

الوزراء.
ومن جانبه جدد النائب �شعيب املويزري تاأكيده 
ا�شتجواب  جل�شة  مناق�شة  مــع  �شي�شوت  اأنـــه 

رئي�س الوزراء يف جل�شة علنية.
وطالب املويزري احلكومة, يف ت�شريح �شحفي, 
مبواجهة اال�شتجوابات, م�شتنكرًا ما يحدث يف 
بني  وال�شب  االتهامات  تبادل  من  االآن  ال�شارع 
احرتام  �ــشــرورة  على  مــ�ــشــددًا  الــنــواب,  بع�س 
ــــراأي االآخــــر, وا�ــشــفــًا مــا يــحــدث من  الــــراأي وال
بـ"ال�شيء غري الطيب" وفقًا  ال�شارع  تاأجيج يف 
ملا جاء يف خرب نقله موقع جمل�س االأمة الكويتي 

على االإنرتنت.
طلب  وعـــدم  اال�ــشــتــجــواب  مــواجــهــة  اأن  وراأى 
التاأجيل هي االأف�شل للخروج من حالة التجاذبات 
وتاأجيج ال�شارع التي حتدث االآن, وجعل احلكم 
ويجب  القاعة,  داخل  اال�شتجواب  على  النهائي 
اأو  اأن يحرتم كل من ي�شوت مع �شرية اجلل�شة 

علنيتها.

بعد اأن كانت �سرية

اإىل علنيــة  جمل�ــض الأمــة الكويتــي يحــول جل�ســة ال�ستجــواب   )CNN( / دبي
 تبنى مت�شددون يتبعون تنظيم القاعدة 
اأ�شبان وفرن�شي  ثالثة  اختطاف  عملية  
�شمال  االأوىل  منف�شلتني,  عمليتني  يف 
مايل والثانية قرب العا�شمة املوريتانية 

نواك�شوط قبل نحو ع�شرة اأيام.
يف  "القاعدة  تنظيم  قــيــادي  اأحــد  وقــال 
�شالح  اأبو  ويدعى  االإ�شالمي,"  املغرب 
"االأ�شبان  �شوتي  ت�شجيل  يف  حممد, 
�شركة  مدير  فياللتا  األبريت  هم  الثالثة 
والبنى  لــالإنــ�ــشــاءات  كـــاديـــا  دو  ــانــل  ت
واألي�شا  بــا�ــشــكــوال  وروكـــي  التحتية, 
بالتنظيم,  القيادي  واأ�ــشــاف  غاميز." 

تدعم  مــوقــع  بثته  الـــذي  الت�شجيل  يف 
من   CNN تتمكن  ومل  املــتــ�ــشــدديــن, 
اإبالغ  الحقا  "�شيتم  �شحته,  من  التاأكد 
املجاهدين  مبطالب  واأ�شبانيا  فرن�شا 
حكومتي  عــن  ي�شدر  ومل  امل�شروعة." 
على  ــمــي  ر�ــش رد  واأ�ــشــبــانــيــا  فــرنــ�ــشــا 
ــجــيــل, لـــكـــن وزيــــــر اخلـــارجـــيـــة  ــ�ــش ــت ال
قال  مــوراتــيــنــو�ــس  ميغيل  االأ�ــشــبــاين 
اأوروبيا  الثالثاء, قبيل دخوله اجتماعا 
اإن  بروك�شل  البلجيكية  العا�شمة  يف 
بـــالده ينظر يف  املــخــابــرات يف  جــهــاز 
موراتينو�س  واأ�ــشــاف  الت�شجيل.  اأمــر 
لل�شحفيني "من الوا�شح اأن هذا ت�شجيل 

وحتليله  درا�ــشــتــه  تتم  واالآن  �شوتي, 
للتثبت من �شحته, دعونا ننتظر لنتاأكد 
واإذا  فيه..  وردت  التي  املعلومات  من 
�شحت فهذا يوؤكد �شكوكنا ال�شابقة حول 
االختطاف." وكانت  القاعدة يف  تورط 
اأعلنت  االأ�ــشــبــانــيــة  اخلــارجــيــة  وزارة 
املا�شي,  ثــاين  نوفمرب/ت�شرين  نهاية 
ــان يــعــمــلــون يف  ــب اخــتــطــاف ثــالثــة اأ�ــش
جمال االإغاثة يف هجوم على قافلتهم يف 
موريتانيا, وقال متحدث با�شم الوزارة 
اإن الثالثة, وبينهم امراأة, اختطفوا يف 
اإىل  نواديبو  مدينة  من  عودتهم  طريق 

نواك�شوط.

وفرن�سي اأ�سباين  خطف  "القاعدة" تتبنى 

عمان / )ا ف ب( 
 اعلن وزير اردين لوكالة فران�س بر�س ام�س  االربعاء ان رئي�س 
االردين  للعاهل  ا�شتقالته  قدم  الذهبي  نــادر  االردين  الــوزراء 
امللك عبد الله الثاين بعد عامني كاملني على �شغله هذا املن�شب. 
وقال الوزير الذي ف�شل عدم الك�شف عن ا�شمه ان "الذهبي قدم 

ا�شتقالته اليوم )االربعاء( للملك عبد الله الثاين".
وكان م�شوؤولون اردنيون توقعوا االحد املا�شي يف ت�شريحات 
رئي�س  بتعيني  الله  عبد  امللك  يقوم  ان  بر�س  فران�س  لوكالة 
وزراء جديد للبالد خلفا للذهبي الذي يراأ�س احلكومة االردنية 

منذ ت�شرين الثاين/نوفمرب من عام 2007.

ارادة  �شدور  االردين  امللكي  الديوان  اعالن  غداة  ذلك  وياتي 
يحدد  مل  موعد  اىل  العامة  النيابية  االنتخابات  بتاأجيل  ملكية 

بعد.
واأمر العاهل االردين يف الثالث والع�شرين  من ت�شرين الثاين 
مبكرة  نيابية  انتخابات  واجراء  النواب  جمل�س  بحل  املا�شي 
قانون  تعديل  اىل  ا�شافة  املجل�س  عمل  انتهاء  من  عامني  قبل 
اليوم  بــيــان  يف  االردين  امللكي  ــديــوان  ال واعــلــن  االنــتــخــاب. 
�شمري  كلف  الثاين  الله  عبد  امللك  االردين  العاهل  ان  االربعاء 
الرفاعي بت�شكيل احلكومة االردنية اجلديدة خلفا حلكومة نادر 

الذهبي التي قدمت ا�شتقالتها.

ا�ستقالة الذهبي وتعيني الرفاعي رئي�سًا لوزراء الردن

تظاهر�ت يف طهر�ن.. )�أ. ف. ب(


