
  القاهرة )وكالات( 
قالت مصادر أمنية امس إن 
خمسة مرصيني قتلوا وأصيب 

مثانية اثناء اشتباكات بني 
مسيحيني ومسلمني يف بلدة 

بالقرب من العاصمة املرصية 
يف أحدث أعامل عنف طائفية 

يف مرص
وقالت املصادر أن أربعة 

مسيحيني ومسلام قتلوا عندما 
تبادل أفراد من الطائفتني إطالق 
النار يف بلدة الخصوص مبحافظة 
القليوبية قرب القاهرة.. وكانت 

وكالة أنباء الرشق األوسط 
املرصية الرسمية ذكرت يف وقت 

سابق أن عدد القتىل أربعة.
ووقعت هذه األحداث 
بسب قيام أطفال بإنشاء 

رسومات عىل جدران أحد 
املعاهد األزهرية، ما تطور إىل 
مشاجرة باألسلحة النارية بني 
مسلمني ومسيحيني وإشعال 
الطرفني إطارات السيارات يف 

شوارع املدينة
 وقالت مصادر أمنية إن 

الرشطة متكنت من السيطرة 
عىل املدينة بشكل عام وعىل 
محيط كنيسة ماري جرجس 
بعد محاوالت القتحامها من 

قبل مسلمني.
وقال املصدر االمني ان 
البلدة كانت هادئة امس 

السبت مع وجود أمني مكثف. 
وتقوم حوايل 15 سيارة رشطة 

بحراسة الشوارع. والقت 
الرشطة القبض عىل 15 شخصا.

  الرياض- )د ب أ(:
 أكد عامل الدين 

السعودي الشيخ 
عبدالرحمن بن نارص 
الرباك أن قيادة املرأة 

للسيارة ستفتح أبواب 
الرش عىل اململكة، 

مشريا إىل أن البعض من 
املفتونني ما زالوا يطمحون 

إىل تحقيق ذلك الحلم.
وقال الشيخ الرباك، 

يف بيان نرش السبت 
عىل مواقع االنرتنت 

السعودية انه رغم ان 
علامء البالد)السعودية( 
افتوا قبل نحو عرشين 

عاما بتحريم قيادة املرأة 
للسيارة سدا لباب الفساد 
واستجاب لهم والة االمر 

)امللك(، اال ان ذلك مل 
مينع بعض املفتونني 

واملخدوعني من الطمع يف 
تحقيق ما يريدون، فباتوا 

يثريون القضية بني حني 
وآخر.

وأصدرت هيئة كبار 
العلامء برئاسة الشيخ 

عبدالعزيز بن باز، الذى 
تويف عام 1999، فتاوي 
عديدة بتحريم قيادة 

املرأة للسيارة، كام انتقد 
رئيس هيئة كبار العلامء 

الشيخ عبد العزيز آل 
الشيخ الصحف التي 
تتناول هذه القضية.

كلف الرئيس اللبناين ميشال سليامن رسمياً امس، النائب متام سالم، 
بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً لرئيس الوزراء “املستقيل”، نجيب ميقايت، 
كام أصدر قراراً بتعديل مرسومه السابق بدعوة الناخبني لإلدالء بأصواتهم يف 

انتخابات جديدة، وتقدميها إىل 16 يونيو/ حزيران القادم.
ابرز املحطات يف حياة متام سالم:

- ولد متام سالم يف العاصمة اللبنانية، بريوت يف 13 مايو/أيار عام 1945.. 
- متزوج من السيدة ملى بدر الدين، ولديهام ثالثة أبناء: صائب ومتيمة وثريا.. 

-  تلقى علومه االبتدائية يف مدرسة الليسيه الفرنسية، والثانوية يف مدرسة 
برمانا العالية.

- سافر سنة 1965 إىل بريطانيا  ليكمل دراسته الجامعية يف تخصص 

االقتصاد وإدارة األعامل.
-  عاد إىل لبنان عام 1968 وعمل يف الحقل التجاري.

- ترأس رشكة األعامل العربية منذ عام 1969 ولغاية عام 1982.
-  لكن العمل السيايس جذب اهتاممه، فانطلق يف بداية السبعينات 

ليعمل إىل جانب والده رئيس الوزراء السابق، صائب سالم.
-  أسس عام 1974 حركة »رواد اإلصالح« التي استطاعت استقطاب 

الشباب يف العديد من أحياء بريوت، لكنه ما لبث أن جّمد عملها يف بداية 
حرب السنتني التي استمرت بني عامي 1975ـ  1976، وذلك بهدف منعها 

من أن تتحول إىل حركة مسلحة..  - أسس إذاعة »صوت الوطن« بريوت عام 
2000..  - عرف متام سالم مبواقفه الجريئة، ورصاحته يف التعبري، وتشديده عىل 

ثوابت العيش املشرتك.
- انتخب نائباً عن بريوت يف دورة سنة  1996، و2009.. - 
سمي  سالم مرشحاً لرئاسة الوزراء من قبل املعارضة اللبنانية  

فور عودته من السعودية بعد لقاء مع كل من األمري 
بندر بن سلطان آل سعود، ورئيس الوزراء اللبناين 

السابق، سعد الحريري ، وبإجامع بني قوى 
املعارضة، أشار إليه موقع “إيالف” بأنه “نادر 

الحصول”، خاصة بعدما زكته قوى 14 آذار، 
ووافقت عليه غالبية قوى 8 آذار، وكسب 

تصويت مجلس النواب بـ80 صوتاً. اة 
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بغداد: 
أعلنت السلطات األمنية 
العراقية إن 22 شخصاً عىل 

األقل قتلوا وأصيب 60 آخرون 
عندما فجر انتحاري نفسه 

يف خيمة للدعاية االنتخابية 
مليئة بالناس يف مدينة بعقوبة 
العراقية الواقعة عىل بعد 65 
كيلومرتاً شامل رشقي بغداد.

القاهرة :
قضت محكمة مرصية 

برفض الدعاوى التي أقامها عدد 
من املحامني، للمطالبة بوقف 

برنامج “الربنامج”، الذي يقدمه 
اإلعالمي باسم يوسف، والذي 

أثار كثرياً من الجدل مؤخراً، 
نظراً لتعرضه باالنتقاد للرئيس 

محمد مريس، ولجامعة “اإلخوان 
املسلمني”، التي تولت مقاليد 

السلطة بعد ثورة 25 يناير 
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تونس:
 قرر نحو 100 محام تونيس 
مقاضاة رئيس الحكومة الحايل 

عيل العريض، مع عدد من 
مسؤويل وضباط وزارة الداخلية، 

بتهمة إرتكاب جرائم خطرية 
أثناء أحداث “سليانة” التي 

خلفت يف نوفمرب املايض أكرث 
من 200 جريح، 20 منهم 

حالتهم خطرية.

مومباي:
 ارتفع عدد قتىل انهيار مبنى 

يف مدينة مومباي املركز املايل 
للهند إىل 72 شخصاً امس يف 
الوقت الذي تم فيه انتشال 
امرأة مصابة ظلت محارصة 

36 ساعة تحت األنقاض، بعد 
أن سمع رجال اإلنقاذ صوتها 

واستخدموا جهازاً مزودا بكامريا 
لتحديد مكانها وانتشالها.

  بي بي سي:
غادر زعيم جنوب أفريقيا 

األسبق، نيلسون مانديال، املستشفى 
بعدما أمىض عدة أيام لتلقي العالج 

بعد إصابته بالتهاب رئوي.
وأعلنت حكومة جنوب أفريقيا 
أن حالة الزعيم امللقب بـ”ماديبا” 

شهدت “تحسنا ثابتا وتدريجيا”.
وقال بيان للرئاسة إن “الرئيس 

األسبق سيتلقى عناية فائقة يف 
املنزل. الرئيس )جاكوب( زوما 
يشكر الطاقم الطبي املجتهد 

وموظفي املستشفى العتنائهم 
مباديبا مبنتهى الكفاءة.”

وتم نقل مانديال )94 عاما( إىل 
املستشفى يوم 27 مارس/ آذار بعد 

تكرر إصابته بعدوى يف الرئة.

مانديال يغادر 
المستشفى

مقتل 5 اشخاص في اشتباكات طائفية بين مسلمين 

عالم دين سعودي: قيادة المرأة للسيارة 
تفتح أبواب الشر على المملكة

تمام سالم - رئيس الوزاء اللبناني المكلف

االسد: سقوط نظامي سيهز المنطقة
  بيروت )رويترز(

حذر الرئيس السوري بشار األسد من ان 
استيالء املعارضة -التي تسعى لالطاحة به-عىل 

السلطة من شأنه زعزعة االستقرار يف الرشق 
االوسط لعقود قادمة.

وانتقد الرئيس السوري املسؤولني االتراك 
ودوال عربية مجاورة قال إنها تسلح وتأوي مقاتيل 

املعارضة.
واضاف يف مقابلة مع التلفزيون الرتيك “الكل 

يعرف بانه اذا حصل يف سوريا اضطراب وصل 
إىل مرحلة التقسيم او سيطرة القوى االرهابية يف 
سوريا او كال الحالتني فالبد ان ينتقل هذا الوضع 

مبارشة إىل الدول املجاورة اوال وبعدها بتأثري 
الدومينو إىل دول رمبا بعيدة يف الرشق االوسط 

غربا ورشقا وشامال وجنوبا.
“هذا يعني خلق حالة من عدم االستقرار 

لسنوات ورمبا لعقود طويلة.”
وترصيحاته التي بثتها الرئاسة السورية عىل 

االنرتنت تكرار لتأكيداته السابقة بان املنطقة 
ستواجه مستقبال قامتا يف حالة سقوطه. ويقول 

معارضون ان تشبثه بالسلطة مهام كان الثمن 
تسبب يف كارثة يف البالد بالفعل.

واتهم الرئيس السوري معارضيه برفع شعارات 
طائفية مضيفا “جوهر الرصاع ليس طائفيا ..الرصاع 
االن هو بني قوى ودول تريد ان تعود بشعوبها إىل 

املايض ويف املقابل دول تريد أن تذهب بهم إىل 
املستقبل” يف إشارة عىل ما يبدو للسعودية وقطر 

اللتني تدعامن جهود تسليح املعارضة.
وأضاف األسد أن رئيس الوزراء الرتيك رجب 
طيب اردوغان يجند مقاتلني باموال قطر لشن 

حرب يف سوريا وحذر صديقه السابق من انه ال 
ميكن احتواء اراقة الدماء بسهولة مضيفا ان النار 

املشتعلة يف سوريا ستحرق تركيا.
وقال األسد “مع االسف اردوغان مل يقل كلمة 
صدق واحدة منذ بدأت االزمة يف سوريا ابدا عىل 

االطالق.”

أحداث على 
الهامش 

األحد
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 نقلا عن الشرق الاوسط


