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  بيت حلم ـ كونا: احبط حراس املجســـد 
االقصى املبارك محاولة جديدة ملتطرف يهودي 

القتحامه من باب القطانني.
  وقالت مصادر فلسطينية في مدينة القدس 
ان املستوطن املتطرف حاول اقتحام املسجد 
االقصى متخفيا حيث كان يرتدي مالبس عربية 
اال ان احلراس املتواجدين احبطوا احملاولة.

  وقامت الشرطة االسرائيلية باقتياده الى 
مركز الشرطة االسرائيلية في باحة البراق.

  يذكر ان العشـــرات من املتطرفني اليهود 
جتولوا في باحات املسجد االقصى املبارك حتت 
حراسة مشددة من قبل اجليش االسرائيلي الداء 
شـــعائر دينية اال ان حراس املسجد احبطوا 

احملاولة. 

 حراس المسجد األقصى يحبطون محاولة متطرف يهودي القتحامه

 التشكيلة الوزارية لنجاد أوائل األسبوع المقبل  .. وواشنطن  تعترف بدعم المعارضة 

 فرنسا تعتبر استهداف سفارتها في نواكشوط رداً على حربها ضد القاعدة 

 طهرانـ  وكاالت: فيما أعلنت وزيرة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون ان الواليات املتحدة بذلت «جهدا كبيرا 
في الكواليــــس» لدعم املعارضني في إيران،  دعا يد اهللا 
جواني أحد كبار قادة احلرس الثوري أمس الى محاكمة 
زعيم املعارضة مير حسني موســــوي بتهمة إثارة هذه 
االحتجاجــــات، وقالت كلينتون في مقابلـــة مع شــــبكة 
«ســــي.إن.إن» بثت أمس، والتي سجلت خالل األسبوع 
املاضي، «لم نرد ان نضع أنفسنا بني السلطات واإليرانيني 
الذين يعترضون بصورة شــــرعية، ألننا لو تدخلنا في 
وقت مبكر وبشكل قوي جدا لكانت السلطات استخدمتنا 

لتوحيد البالد ضد املعارضني».
  وتداركت «لكننا بذلنا جهدا كبيرا في الكواليس»، مضيفة 
«قمنا بجهد كبير لدعم املعارضني دون ان نضع أنفسنا 

بينهم وبني النظام، ونحن نواصل دعم املعارضة».
  وردا على سؤال حول الصحافي اإليراني الكندي مزيار 
بهاري املعتقل في إيران منذ ٢١ يونيو لـ «مشــــاركته في 
حملة نظمتها وسائل اإلعالم الغربية»، أعربت كلينتون عن 
«استياء كبير حيال طريقة التعامل معه ومع آخرين».

  وتابعت «إنهــــا محاكمات صورية ومؤشــــر ضعف 
يثبت ان السلطة في إيران تخاف شعبها وتخاف كشف 

الوقائع».
  وكــــررت كلينتون ان الواليات املتحدة تعتبر امتالك 
إيران للسالح النووي أمرا «غير مقبول»، وقالت «إذا كانت 
الســــلطات اإليرانية تعتقد ان هذا األمر سيقوي موقفها 
وسيرهب اجليران وسيساعدها على نشر إيديولوجيتها، 

فإنها مخطئة».
  وأضافت «ال ننوي القبول بأســــلحة نووية تصنعها 

إيران ونعتقد ان هذا األمر غير مقبول».
  وخلصت كلينتون الى انــــه «عليهم (اإليرانيني) ان 
يفكروا في ذلك، ألنهم سيضعفون موقفهم وسيتسببون 
في ســــباق تسلح في املنطقة وسيزيدون طبعا الضغط 

على الواليات املتحدة لتنشر مظلة عسكرية».
  إلى ذلك نقلت وكالة أنباء اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
عن جواني قوله  إنه إذا كان موسوي ومرشح الرئاسة 

املهزوم مهدي كروبي والرئيس السابق محمد خامتي «هم 
املشتبه بهم الرئيسيون وراء الثورة الناعمة في إيران وهو 
احلال بالفعل فإننا نتوقع أن تتعقبهم الهيئة القضائية 

وتلقي القبض عليهم وحتاكمهم وتعاقبهم».
  وحتدث جواني قائد املكتب السياسي في هذه القوة 
النخبوية في النظام عن مؤامرة حيكت بهدف قيام «ثورة 

مخملية» ضد اجلمهورية اإلسالمية.

  وقال في مقال نشــــرته أسبوعية صبح صادق التي 
يصدرها املكتب السياســــي في احلرس الثوري «ما دور 
خامتي وموسوي وكروبي في هذا االنقالب؟ ان كانوا مدبريه، 
وهذا هو الواقع، فعلى مسؤولي القضاء واالمن توقيفهم 

ومحاكمتهم ومعاقبتهم إلخماد نيران هذه املؤامرة».
  كذلك دعا مســــؤول عسكري آخر إلى اتخاذ إجراءات 
بحق «قــــادة املؤامرة». وأفادت وكالة األنباء الرســــمية 

(ايرنا) بأن اجلنرال مسعود جزائري مساعد قائد األركان 
املكلف بالقضايا الثقافيــــة والدعائية قال ان «املواطنني 
وكذلك العناصــر املوالية (للخارج) ومدبري تلك املؤامرة 
ينتظرون ليــروا كيــف تتصــرف السلطــة مــع قــادة 

هــذه املؤامــرة وزعماء االنقالب».
  وأضــــاف «مــــن الواضــــح ان محاكمة اكبــــر مدبري 
االضطرابات األخيرة سيكون لها دور حاسم في التحكم 

في املؤامرات املقبلة».
  ودعا جزائري أيضا إلى «املزيد في مراقبة السفارات» 
يأتي ذلك بعدما شهدت أسطح املنازل في طهران موجة 
احتجاجات على محاكمات املعتقلني من املشــــاركني في 
هذه االحتجاجات. وتعليقا على احملاكمات، قال املتحدث 
باسم احلكومة البريطانية مارتن داي، في لقاء خاص مع 
«العربية»، إن حكومته تعتبر مقاضاة موظف تابع للسفارة 
البريطانية في طهران أمر غير مقبول، مؤكدا العمل على 
تكثيف اجلهود مع املجتمــــع الدولي واالحتاد األوروبي 

التخاذ اخلطوات املناسبة جتاه املوقف االيراني.
  في ســــياق آخر، أعلن الرئيس اإليراني أنه ســــيقدم 
أعضاء تشكيلة احلكومة العاشرة إلى مجلس الشورى 
اإلســــالمي اإليراني أوائل األسبوع املقبل. ونقلت وكالة 
«مهر» اإليرانية لألنباء عن الرئيس أحمدي جناد قوله ـ 
في تصريح إذاعي خالل زيارته الليلة قبل املاضية نادي 
املراسلني الشباب مبناســــبة يوم املراسل والصحافي ـ 
«إنه سيقدم تشكيلته الوزارية أوائل األسبوع املقبل إلى 
مجلس الشورى اإلسالمي». وأضاف أن عدد الشباب في 
تشكيلة حكومته سيشهد قفزة غير مسبوقة وسيكون 

تواجدهم في التشكيلة الوزارية الفتا للنظر. 

 نواكشوط ـ وكاالت: افادت مصادر ديبلوماسية 
وامنية بأن شابا انتحاريا موريتانيا قتل اثر تفجير 
حزامه الناسف اول من امس قرب سفارة فرنسا في 
نواكشوط لدى مرور فرنسيني كانا ميارسان رياضة 

اجلري فأصيبا بجروح طفيفة.
  ووقعت العملية االنتحارية صباحا في شارع بني 

سفارتي فرنسا وليبيا.
  وافاد املستشـــار االول في ســـفارة فرنسا مارك 
فالتوه بأن فرنسيني يعمالن في جهاز امن السفارة 
كانا ميارسان رياضة اجلري عندما فجر االنتحاري 

حزامه الناسف.
  واضاف املستشار ان الفرنسيني «اصيبا بجراح 
طفيفة»، لكنهما «حتت وطأة الصدمة ووضعا حتت 

املراقبة الطبية» في املستشفى.
  من جهة اخرى، افاد مصدر استشفائي لـ «فرانس 
برس» بأن احد الفرنسيني عولج «جلرح غير خطير 

في صدره».
  واضاف مصدر امني موريتاني ان امرأة موريتانية 
تلقت ايضا عناية سريعة في قسم الطوارئ باملستشفى 
الصابتها بشـــظايا متفجرات في وقت كانت تركب 

سيارة.
   وشاهد مراسل «فرانس برس» جثة االنتحاري 
ممددة على الرصيف الرملي قبل ان تنقل مساء الى 

املشرحة.
  واعلن مسؤول في الشرطة «انه عنصر كنا نبحث 
عنه وكانت اجهزة االمن تراقبه»، مضيفا «قد يكون 

دخل االراضي املوريتانية قبل عشرة ايام فقط».

  كما أفاد مصدر امني آخر ـ طالبا عدم ذكر اسمه 
ـ بأن االنتحاري كان موريتانيا «ولد سنة ١٩٨٧ في 
نواكشـــوط» و«مت التعرف عليه بشكل مؤكد على 

انه من اجلهاديني».
  من جهتها فتحت نيابة باريس ملكافحة اإلرهاب 

أمس حتقيقا في حادث الهجوم االنتحاري.
  وقـــد أوكل هـــذا التحقيق إلـــى اإلدارة املركزية 
لالســـتخبارات الداخلية، حيث يتم عادة فتح مثل 
هذه التحقيقات عندما يتعرض رعايا فرنسيون إلى 

حادث إرهابي في دولة أجنبية.
  أما املوقف السياســـي فقد عبر عنه وزير الدولة 
الفرنسي للتعاون آالن جوايونديه معتبرا أن الهجوم 
االنتحاري الذي وقع اول من امس، قد يكون هدفه 
الرد على دعم فرنســـا القوي للرئيس املوريتاني 
محمد ولد عبدالعزيز في جهود بالده من أجل محاربة 

تنظيم القاعدة في بالد املغرب االسالمي.
  غير أن جوايونديه اســـتطرد قائال خالل حديث 
لراديو «آر.تيه.ال» الفرنسي إنه ليس من املؤكد أن 

هذا احلادث يستهدف فرنسا بصورة مباشرة.
  وأضاف أن ما من جهة أعلنت مســـؤوليتها عن 
احلادث حتى اآلن، مشيرا إلى انه رمبا يكون احلادث 
مرتبطا بانتخاب الرئيس ولد عبدالعزيز الذي أعرب 
عن تصميمه القضاء علـــى اإلرهاب وعلى عناصر 

القاعدة في بالده.
  وأشار جوايونديه إلى أنه ليست هناك مخاوف 
محددة بشأن الرعايا الفرنسيني املقيمني في موريتانيا، 

إال انه سيتم اتخاذ تدابير أمنية إضافية. 

 الحرس الثوري يدعو لمحاكمة خاتمي وموسوي وكروبي بتهمة إثارة االضطرابات

 نيابة باريس تفتح تحقيقاً والمنفّذ موريتاني مطلوب لألمن 

 مير حسني موسوي  مهدي كروبي  السيد محمد خامتي 

 (ا.پ)  اجراءات امنية مشددة قرب السفارة الفرنسية في نواكشوط بعد الهجوم االنتحاري الذي استهدف السفارة مساء امس األول  

 «فتح» انتخبت «مركزيتها» و«مجلسها الثوري»
  .. وتكّتم على طريقة تصويت غزة

 واشنطن «شبه متأكدة» من مقتل محسود
  و«طالبان» تنفي الخالف بين خليفتيه 

 بيت حلم ـ وكاالت: انتخب املؤمتر العام حلركة فتح 
املنعقد في بيت حلم بالضفــــة الغربية امس ١٨ عضوا 
للجنــــة املركزية و٨٠ عضوا للمجلس الثوري وســــط 
حملة اســــرائيلية عنيفة على البرنامج السياسي الذي 
اقرته احلركة امس االول والذي اكد على حق الشــــعب 

الفلسطيني في مقاومة االحتالل وبكل األشكال.
  واتفــــق أعضاء املؤمتر على أن يكون أعضاء اللجنة 
املركزيــــة ٢٣ عضوا انتخب منهــــم ١٨ امس على ان يتم 
تعيني ٤ إضافة إلــــى الرئيس عباس الذي انتخب امس 
االول، فيما مت االتفاق على ان يكون عدد اعضاء املجلس 
الثوري ١٢٠ مت انتخاب ٨٠ منهم امس على أن يتم تعيني 
٢٠ عضــــوا من الكفاءات املدنية والعســــكرية، و٢٠ من 
احلركة األســــيرة على أال يحتسبوا في النصاب إال في 

حال حترير العضو من األسر.
  وقــــال عثمان أبو غربية رئيس املؤمتر ان أبناء غزة 
سيصوتون أيضا من خالل طرق فنية غير معلنة خوفا 
من سعي حماس الفشال العملية، مشيرا إلى أنه مت االتفاق 
على ان تكون نســــبة احلسم ١٥٪ للجنة املركزية و١٠٪ 
للمجلس الثوري، أي ضرورة ان يحصل عضو املركزية 

على ١٥٪ من االصوات والثوري على ١٠٪.
  وأضاف أن عدد املرشــــحني للجنة املركزية بلغ ٩٦ 
بعد انســــحاب ٧ مرشــــحني، واملجلس الثوري ٦١٧ بعد 
انسحاب ٤٢، فيما بلغ عدد أعضاء املؤمتر الذين يحق لهم 
االنتخاب ٢٣٥٥. ووجه املؤمتر رسالة للشعب الفلسطيني 
والعالم أعلن فيها متسك حركة فتح بإزالة ودحر االحتالل 
وحتقيق االســــتقالل للشعب الفلسطيني وأن تناقضها 
األساسي هو مع االحتالل اإلســــرائيلي وأي تناقضات 
أخرى هي تناقضات ثانوية حتل بالتواصل واحلوار مع 
االحتفاظ باحلق في استخدام كل الوسائل املتاحة للدفاع 
عن الوحدة الوطنية والشــــرعية الفلسطينية والقرار 
الوطني الفلسطيني املستقل. واذ تعهدت فتح مبواصلة 
النضال من أجل حرية األسرى، وأكدت متسكها بثوابت 

الشعب الفلسطيني املتعلقة باألرض والقدس وحتريرهما، 
واالستيطان وإزالته، والالجئني وعودتهم، جددت احلركة 
متسكها بخيار السالم العادل، وأبقت على كل اخليارات 
مفتوحة الستعادة احلرية ومن ضمنها املقاومة بجميع 
أشــــكالها باعتبارها حقا مشروعا للشعوب احملتلة في 
مواجهة محتليها. وأقر املؤمتــــر العام توصيات جلنة 
اإلعالم والثقافة والشؤون الفكرية بتأسيس قناة فضائية 
ومحطة إذاعية، وجريدة يومية وتوحيد املواقع االلكترونية 
حلركة فتح. الى ذلك حمل سياسيون اسرائيليون بعنف 
امس على البرنامج السياسي الذي اقرته حركة فتح من 
حيث التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة 
االحتالل وبكل األشكال. وفي هذا السياق اكد وزير الدفاع 
االسرائيلي ايهود باراك لصحافيني امس ان «مؤمتر فتح 
مخيب لآلمال وغير مشجع ألنه في الشرق االوسط ليس 
هناك وســــيلة اخرى سوى اجللوس إلبرام اتفاق حول 
برنامج سالم». من جهته، قال وزير اإلعالم االسرائيلي 
يولي ادلستاين «حسبما رأينا في برنامجها.. فتح ليست 
اقل تطرفا من حماس وهــــذا مقلق ألنه يضر بامكانية 
تسوية مع قيادة السلطة الفلسطينية». من جهة اخرى 
اعلن رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو امس 
ان االنسحاب االســــرائيلي االحادي من قطاع غزة قبل 
٤ ســــنوات كان خطأ ولن يتكرر. وقال نتنياهو في بدء 
جلسة مجلس الوزراء االسبوعية ان «االنسحاب من قطاع 
غزة لم يجلب لنا الســــالم وال االمن. حتول هذا القطاع 
الى قاعدة تســــيطر عليها حماس املوالية اليران،  ولن 
نرتكب مجددا مثل هذا اخلطأ».  وتابع «لن نعمد مجددا 
الى اجالء ســــكان» في اشارة الى املستوطنني الذين قد 
يتم اجالؤهم من الضفة الغربية احملتلة في اطار اتفاق 
دائم مع الفلســــطينيني. وقال نتنياهو بحسب ما نقلت 
عنه االذاعة االسرائيلية العامة «نريد اتفاقا يعترف بان 
اسرائيل هي دولة الشعب اليهودي وينص على ترتيبات 

تضمن امننا». 

 عواصم ـ وكاالت: فيما اكد مستشــــار االمن 
القومي االميركي جيم جونز امس ان هناك ادلة 
شــــبه قاطعة تؤكد مقتل زعيــــم حركة طالبان 
في باكســــتان بيعة اهللا محسود دخلت قيادة 
احلركــــة مرحلة حرجة بعد معلومات لم تتأكد 
عن مقتل قائدها، حيث قــــال زعيم قبلي موال 
للحكومة الباكستانية أمس إن القتال بني اجلماعات 
املتنافسة على قيادة «طالبان باكستان» أسفر 
عن مقتل ٢٤ متمردا من بينهم خليفتان محتمالن 

لزعيم احلرب بيعة اهللا محسود.
  وقال تركستان بيتاني للقنوات اإلخبارية الذي 
اكد مقتل بيعة اهللا محسود ومعه اربعون مقاتال 
في الغارة اجلوية االربعاء املاضي، إن حكيم اهللا 
محسود وولي الرحمن تبادال إطالق النار خالل 
اجتماع ملجلس شورى طالبان الختيار خليفة 
لبيعة اهللا محسود في منطقة جنوب وزيرستان 

القبلية املضطربة. 
  وأضاف أن من بني القتلى أيضا قاري حسني 
القائــــد البارز املســــؤول عن فريــــق املفجرين 

االنتحاريني التابع حملسود.
  وتأتي هذه املعلومــــات تأكيدا إلعالن وزير 
الداخلية الباكستاني رحمن مالك أن احلكومة تلقت 

تقارير حول االشتباك ومقتل حكيم اهللا.
  وقال «لقد تقاتال في املاضي ولدينا معلومات 
بوجود عداوة بني ولي الرحمن وحكيم اهللا منذ 
كانا يتقاتالن في وادي كورام. وأحل بيعة اهللا 

محسود ولي الرحمن محل حكيم اهللا.
  اال ان طالبان عــــادت ونفت هذه املعلومات 
جملة وتفصيال مؤكدة ان الزعيمني بخير. وقال 
نور سعيد املسؤول الطالباني في منطقة جنوب 
وزيرستان ان ما تردد عن حدوث تقاتل داخلي 
في جلسة الشــــورى التي عقدتها أمس حركة 
طالبان باكســــتان الختيــــار خليفة لبيعة اهللا 

محسود غير صحيح.
   واكد نور سعيد نائب املتحدث باسم طالبان 

انه لم يحدث أي تقاتل في جلســــة الشــــورى، 
مؤكدا أن ولي الرحمن وحكيم اهللا بخير وسالم، 
واتهم احلكومة بأنها اختلقت أنباء التناحر بني 
الفصائل، وهو ما عاد ضابط مخابرات باكستاني 
فــــي املنطقة ونفاه مؤكــــدا تلقيه ما يفيد مقتل 

حكيم اهللا.
   وكان التلفزيون الباكستاني قد ذكر الليلة 
املاضية أن حكيم اهللا محســــود املتحدث باسم 
احلركة والقائد الطالباني ولي الرحمن قتال في 
معركة نشــــبت أثناء اجتماع لتحديد مستقبل 
احلركة.  وذكرت مصادر صحافية أن اخلالفات 
ظهرت بني ولي الرحمن وحكيم اهللا مبجرد وفاة 
بيعة اهللا محسود، وأثناء انعقاد جلسة الشورى 
ملبايعة حكيم اهللا خليفة لبيعة اهللا محســــود 
بادرت جماعة ولي الرحمن املنافسة باطالق النار 
الذي اســــفر عن مقتل حكيم اهللا محسود، كما 
تــــرددت أنباء تفيد بأن ولي الرحمن قتل ايضا 
في تبادل النيــــران أو على األقل أصيب إصابة 

خطيرة تهدد حياته.
   وقد تواترت هذه األنباء بعد ساعات قليلة 
من اتصال حكيم اهللا محسود ببعض الصحافيني 
هاتفيا كي ينفي ما تــــردد عن مقتل بيعة اهللا 
محسود ويؤكد أنه بخير وفي مكان آمن، وأنه 
سيوجه رسالة مصورة يتحدث فيها إلى وسائل 

االعالم كي ينفي ما تردد من أخبار عن موته.
   في غضون ذلك، قال املتحدث باسم البيت 
األبيــــض روبرت غيبــــس إن التأكد من صحة 
التقارير التــي أفادت مبقتل زعيم حركة طالبان 
الباكستانية بيعة اهللا محسود قد يستغرق عدة 
أسابيع.  ونقلت هيئة اإلذاعة البريطانية (بي 
بي ســــي) امس األحد عن غيبس قوله إن هناك 
معلومات أفادت بأن بيعة اهللا محسود قد قتل، 
إال أنه ال ميكن التأكد من صحة هذه املعلومات 
رغم أن هناك توافقا متزايدا في اآلراء بني مراقبني 

موثوق فيهم بأن محسود قد قتل بالفعل. 

 إسرائيل هاجمت برنامج فتح.. ونتنياهو يؤكد عدم تكرار خطأ االنسحاب من القطاع 

 محاولة فاشلة الغتيال المالكي 
نّفذها أحد حراسه 

 بغدادـ  يو. بي. آي: كشف رئيس كتلة االئتالف العراقي 
املوحد في البرملان العراقي الشــــيخ جالل الدين الصغير 
النقاب عــــن تعرض رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي 
حملاولة اغتيال فاشــــلة قام بها أحد أفراد حمايته في وقت 
ســــابق لم يحدده. وقال الصغير في تصريح نقلته وكالة 
أنباء «براثا» التي يشرف عليها ان «املالكي أكد أنه تعرض 

حملاولة اغتيال من قبل أحد عناصر حمايته األمنية».
  وأضاف الصغير «ان رئيس الوزراء حتدث قبل أشهر 
عن محاولة االغتيال الفاشــــلة هذه بأنها مسألة عادية أن 

حتصل اختراقات أمنية لهذه املؤسسات».
  وأكد الصغير ان احلــــارس الذي نفذ محاولة االغتيال 
ليــــس من أقارب املالكي انه مت إلقاء القبض عليه من دون 
ايراد تفاصيل اضافية عن اسم الشخص املذكور او طبيعة 
ومالبسات محاولة االغتيال او تاريخها او مكان وقوعها.

  من جهة أخرى، قالت جماعة عراقية تطلق على نفسها اسم 
«ثوار األنبار» إن رئيس قوات الصحوة الشيخ أحمد أبوريشة 
وجماعته أصبحوا هدفا مشروعا لها مضيفة أنها «ستقوم 

بتطهير احملافظة منهم كما طهروها من القاعدة».
  واتهمــــت اجلماعة في بيان لهــــا أوردته قناة اجلزيرة 
الفضائية امس كال من أبوريشة وقائد شرطة األنبار طارق 
العســــل بالتآمر على من سمتهم بالشرفاء واألبطال الذين 

وقفوا في وجه االحتالل وتنظيم القاعدة.
  ووصفت جماعة «ثوار األنبار» الشيخ أحمد أبوريشة 
وجماعته بأنهم «قطاع طــــرق وأصبحوا زعماء مبعاونة 

الواليات املتحدة».
  وتشــــكل عناصر الصحوة قوة مســــلحة شبه رسمية 
متكنــــت، من خالل دعم أميركي وحكومي عراقي، من دحر 
تنظيم القاعدة في مناطقها، إال أنها مازالت محل اتهام من 
قبــــل احلكومة العراقية بتنفيذ اعمال عنف وجرائم أمنية 
بالرغم من دورها املعروف في فرض األمن مبناطق متفرقة 

من البالد. 

 «ثوار األنبار» تهدد باستهداف قوات الصحوة 


