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واشنطن ـ »سي.ان.ان«: كشف مسؤول رفيع في اإلدارة األميركية 
عن قيام املبعوث األميركي ألفغانســـتان ريتشارد هولبروك بتوجيه 
انتقادات عنيفة إلى الرئيس األفغانـــي املنتهية واليته حامد كرزاي، 
على خلفية التقارير التي ترددت مؤخرا بشـــأن حدوث أعمال تزوير 

شابت االنتخابات الرئاسية األخيرة.
وقال املسؤول األميركي في تصريحات لـ CNN امس االول: »لقد كان 
هناك شد وجذب« حول بعض القضايا املتعلقة باالنتخابات، مضيفا 

قوله: »نحن لسنا بصدد إنكار حدوث ذلك«، إال أنه نفى صحة التقارير 
التي أشـــارت إلى أن هولبروك طلب إجراء جولـــة إعادة لالنتخابات 

الرئاسية في أفغانستان.
وفيما لم يكشف عن موعد االجتماع بني املبعوث األميركي والرئيس 
األفغانـــي، والذي قال إنه جاء على مائدة طعام، فقد أشـــارت تقارير 
إعالمية ســـابقة إلى أن هولبروك كان قد اجتمع مع كرزاي في كابول، 

في 21 أغسطس اجلاري، أي في اليوم التالي لالنتخابات.

ف كرزاي على خلفية االنتخابات مسؤول أميركي: هولبروك عنَّ

نجاة األمير محمد بن نايف من محاولة اغتيال انتحارية و»القاعدة« تتبنى العملية
نّفذها إرهابي مطلوب القبض عليه بعد أن تمكن من دخول مجلس مساعد وزير الداخلية في جدة بذريعة التوبة

خادم احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لدى زيارته في املستشفى أمس األمير محمد بن نايف الذي أصيب بجراح طفيفة في محاولة فاشلة الغتياله أمس االول                                )رويترز(

عناصر من حرس الشرف يحملون جثمان احلكيم في مطار بغداد أمس لدى قدومه من إيران وخلفهم وفد رسمي يتقدمه الرئيسان طالباني واملالكي                    )أ.پ(

واالمير محمـــد الذي بدا بصحة 
جيدة واكد ان جســـد االنتحاري 
تقطع بفعل االنفجـــار »الى 70 

قطعة«.
وهنأ خـــادم احلرمني االمير 
محمد على ســـالمته مشيرا الى 
»التضحية« التي اقدم عليها غير 
انه اشار ايضا الى تقصير في عمل 
جهاز االمن ما سمح بهذا االختراق 
الذي كاد يودي بحياة احد افراد 

االسرة احلاكمة في السعودية.
وقال مخاطبـــا االمير محمد 
»هذه تضحية لكن انت خاطرت. 
كان يفترض ان احلرس يفتشونه 

)االنتحاري(«.
وتبنـــى تنظيـــم القاعدة في 

شبه اجلزيرة االسالمية العملية 
في بيـــان نقله مركز »ســـايت« 
االميركي لرصد املواقع االسالمية 
على االنترنت واوضح املركز انه 
ســـيورد تفاصيل بشأن التبني 

الحقا.
الى االمير  الفضل  وينســـب 
محمـــد، وهو ابن وزير الداخلية 
بـــن عبدالعزيز،  االمير نايـــف 
إلى حد بعيد فـــي النجاح الذي 
حققته احلكومة في اآلونة األخيرة 
ضد القاعدة اذ اعلنت السلطات 
السعودية في وقت سابق من هذا 
الشـــهر اعتقال 44 متشددا على 
صلة بالتنظيم وضبط متفجرات 

واجهزة تفجير واسلحة نارية.

ال تذكر ولم يصب احد باي اصابات 
تذكر وقد غادر سموه املستشفى 
بعد اجراء الفحوصات الالزمة«.

ولم يـــورد البيان على وجه 
الدقة كيفيـــة تفجير االنتحاري 
نفســـه في حني اشـــارت بعض 
املصـــادر االعالمية الســـعودية 
الى اســـتخدام هاتف جوال في 

العملية.
واشار البيان الى ان االنتحاري 
هو احـــد املطلوبني من املجرمني 
االرهابيني وقد اعلن مسبقا عن 
رغبته في تســـليم نفسه لالمير 

مما حال دون تفتيشه.
ورفض االمير محمد في حضرة 
امللك عبداهلل بن  خادم احلرمني 

عبدالعزيز الـــذي زار االمير في 
املستشفى القاء املسؤولية على 
حرس مجلسه بالقول »اخلطأ مني 
انا قلت ال احد يلمسه«، بعد ان اكد 
لدى طلب القدوم الى املجلس انه 

ينوي التوبة بني يدي االمير.
واضاف االمير ان هذه العملية 
»ال تزيدنـــا اال تصميمـــا علـــى 
اســـتئصال الفئة الضالة كلها«. 
وتستخدم عبارة »الفئة الضالة« 
في اخلطاب السعودي لالشارة 
الى املتطرفني االسالميني من اتباع 

تنظيم القاعدة.
واظهـــرت صـــور بثتها قناة 
املقابلة  »االخبارية« السعودية 
وحديثا دار بـــني خادم احلرمني 

الرياض ـ وكاالت: جنا االمير 
السعودي محمد بن نايف مساعد 
الداخلية للشؤون االمنية  وزير 
من محاولة اغتيال نفذها متشدد 
مطلوب دخل الى مجلس االمير في 
جدة بحجة انه يريد التوبة، وفقا 
ملا ذكرته وكالة االنباء السعودية 
امس. وقالـــت الوكالة إن االمير 
محمـــد بن نايف كان يســـتقبل 
املهنئني مبناســـبة شهر رمضان 
مساء اول من امس عندما متكن 
املتشدد من تفجير نفسه بواسطة 

عبوة كانت بحوزته.
 وذكر بيـــان للديوان امللكي 
اوردتـــه الوكالة ان االمير محمد 
بن نايف »اصيب باصابات طفيفة 

 نجاد يدعو لمعاقبة قادة المعارضة
ولمعاملة المخدوعين بالرأفة 

صاحب السمو بعث ببرقيات إلى خادم الحرمين والقيادات السعودية

 األمير استنكر الهجوم اإلرهابي:
الكويت ترفض هذه األعمال المنافية للدين

الظواهري يحض الباكستانيين على مواصلة الجهاد ضد »الصليبيين«

طالبان تتبنى هجومًا قتل 22 شرطيًا في بيشاور:
إنه الرد األول على مقتل زعيمنا بيت اهلل محسود

طهران ـ وكاالت: دعا الرئيــــس االيراني محمود 
احمدي جناد امس الى معاقبة زعماء املعارضة بسبب 
االضطرابات التي تلت اعادة انتخابه رئيسا لوالية 
ثانية بالرغم من توقيف القضاء اوامر استدعاء بحق 
كل من الرئيس الســــابق محمد خامتي واملرشــــحني 
املهزومني النتخابات الرئاســــة مير حسني موسوي 
ومهدي كروبي. وقال جناد امس في خطبة اجلمعة التي 
بثتها االذاعة الرسمية مباشرة انه »يجب اجراء مواجهة 
جدية مع قادة )املعارضة( واحملرضني الرئيسيني على 
احلوادث. يجب مواجهة من حرضوا ونظموا وطبقوا 

خط العدو بحزم«.
ويأتي حديث جناد جلهــــة ربطه قادة املعارضة 
باخلارج بعد ان قال املرشد االعلى للجمهورية االسالمية 
علــــي خامنئي منذ ايام انه ال يتهمهم بتلقي دعم من 

الواليات املتحدة وبريطانيا ما لم يثبت ذلك. 
وهذه اول مرة يطلق فيها جناد دعوة ضد خصومه 
السياســــيني الذين احتجوا علــــى نتائج االنتخابات 

منددين بحصول عمليات تزوير.
وأضاف »يجب معاملة من هم من فئات ادنى ومن 
تعرضوا للخداع بروح من الرأفة اإلسالمية«. وقاطعه 

املصلون بالهتاف »االعدام لقادة الشغب«.

وأغلقت السلطات اإليرانية سجن كاهريزاك جنوب 
طهران بعد وفاة اثنني من املعتقلني على األقل متأثرين 

بجروح أصيبوا بها أثناء احتجازهم.
وســــجنت الســــلطات عددا من حراس السجون 
وتعهدت مبحاكمتهم، اال ان الرئيس اإليراني أشــــار 
بأصابع االتهام الى اعداء إيران في اخلارج و»احلركة 
االنقالبية« في الهجمات على مساكن طالب اجلامعات 

وإساءة معاملة السجناء.
وقال »ما حدث في مساكن الطالب ومراكز االحتجاز 
كان جزءا من ســــيناريو العدو نفــــذه اتباع احلركة 
االنقالبية« مؤكدا ان »القوات الثورية بريئة من مثل 

هذه االعمال املشينة«.
وأضاف »لقد تعرض عناصر الباســــيج للضرب 
في الشوارع حلماية الناس« في إشارة الى املليشيا 
اإليرانية املتشددة التي لعبت دورا كبيرا في اخماد 

تظاهرات الشوارع.
ووصف انتخابات رئاسة اجلمهورية بأنها »من اكثر 
االنتخابات نزاهة. وان الذين يدعون حدوث تزوير 
لم يقدموا اي دليــــل، مضيفا »في انتخابات ايران ال 
ميكن حدوث تزوير خاصة بهذا احلجم الواسع الن 

الشعب هو الذي يقيم االنتخابات«.

اسالم اباد ـ أ.ف.پ: أعلن متحدث باسم حركة 
طالبانـ  باكستان امس ان العملية االنتحارية التي 
أدت الى مقتل 22 شرطيا امس االول في شمال غرب 
باكستان هي الرد »األول« على مقتل زعيم احلركة 
بيت اهلل محسود بصاروخ اميركي مطلع الشهر.
وقال املتحدث عزام طـــارق في اتصال هاتفي 
مع وكالة فرانس برس من موقع مجهول »نتبنى 
االعتداء« الذي وقع اخلميس في منطقة توركهام 

القبلية احملاذية ألفغانستان.
وتابع »انه ردنا األول منذ مقتل زعيمنا بيت اهلل 
محسود وسنواصل شن هجمات من هذا النوع«، 
مضيفا ان »جميـــع« ضحايا التفجير من عناصر 
القوات الباكستانية التي »تدعم الواليات املتحدة«.

وقال طارق »كل من يدعم الواليات املتحدة هو عدو 
لنا«. وحض الرجل الثاني في تنظيم القاعدة امين 
الظواهري الباكستانيني مجددا امس األول على دعم 
املتمردين اإلسالميني الذين يواجهون »الصليبيني« 

األميركيني في املناطق القبلية شمال غرب البالد، 
على ما افاد مركز »سايت« االميركي ملراقبة املواقع 

االسالمية على االنترنت.
واتهم الظواهري الواليات املتحدة بشن حملة 
صليبية لتحويل باكســـتان لدولة مقسمة وحث 
الباكســـتانيني على االنضمام الى اجلهاد من أجل 

املقاومة.
وجاء في شريط الڤيديو، وهو الثاني للظواهري 
هذا الشهر بعد مقتل بيت اهلل محسود زعيم طالبان، 
»ان احلرب في مناطق القبائل وسوات جزء اليتجزأ 
من حملة صليبية على املسلمني على اتساع العالم 

اإلسالمي«.
وخالل الشريط الذي استغرق 22 دقيقة وجاء 
بعنوان »طريق الهالك« جدد الظواهري تصريحاته 
التي أدلى بها في يوليو ودعا فيها الباكستانيني الى 
شن حرب ضد »الصليبيني« األميركيني واجليش 

الباكستاني.

تشييع رسمي وشعبي للحكيم في العراق
والمسؤولون يشيدون بجهاده ضد الديكتاتورية

العراق  ـ ا.ف.پ: نظم  بغداد 
امس مراسم تشييع وطنية في 
مطـــار بغداد الحد ابـــرز قادته 
الذي وافته  عبدالعزيز احلكيم 
املنية االربعاء املاضي في ايران 

اثر اصابته بسرطان الرئة.
ووصل جثمان احلكيم، رئيس 
املجلس االعلى االســـالمي الذي 
توفي عن 60 عاما، صباح امس 
على منت طائرة رسمية قادمة من 
مدينة قم االيرانية التي كان نقل 

اليها جثمانه.
وحضر الى املطار حيث اقيمت 
املراســـم بحضور معظم القادة 
السياســـيني وبينهـــم الرئيس 
العراقي جالل طالباني واعضاء 
احلكومة جميعـــا وفي مقدمهم 
املالكي  الوزراء نـــوري  رئيس 
وافـــراد عائلة احلكيـــم وقادة 
الى  عشائر ورجال دين اضافة 
ســـفراء عدد من الـــدول بينهم 
السفيران االميركي كريستوفر 
هيل والبريطاني كريســـتوفر 

برنتيس.
الى مسجد  ثم نقل اجلثمان 
فـــي بغداد حيـــث جرت  براثا 
الصالة عليـــه لينقل الحقا الى 
مدينة كربالء حيث مرقد االمام 
احلسني واخيه العباس ثم الى 
مسقط رأس احلكيم في النجف 

جنوب بغداد.
وقـــد غطي النعـــش بالعلم 
العراقي ووضعت عليه العمامة 
التي اعتـــاد احلكيم  الســـوداء 
ارتداءهـــا خالل حياتـــه وهي 
الدليـــل على انه ســـليل النبي 

محمد ژ.
وكان عدد من عناصر املجلس 
االعلى االســـالمي الذين ارتدى 
معظمهم بدالت سوداء، يبكون 

دون توقف خالل املراسم.
ورفعت اعـــالم عراقية على 
اخليمة التي خصصت جللوس 
املسؤولني وعلقت الفتات كتب 
على احداها »سيبقى احلكيم في 
عقولنا« واخرى »فقدان احلكيم 

سيضاعف مسؤوليتنا«.

وقال الرئيس جالل طالباني 
خالل كلمة اثناء املراســــم »كان 
قائدا ومجاهدا بذل نفسه للعراق 
كما هو شأن هذه االسرة، لكننا 
مطمئنــــون واثقــــون ان الفراغ 
الــــذي تركه الراحل ســــيمتلئ 
مــــن جميع  برجــــال مناضلني 
القوى، هــــذا الفراغ الذي خلفه 
سيمأله رجال وقادة من االسرة 
الطاهــــرة واملجلس االعلى مثل 
البانــــي لعراق  عمــــار احلكيم 

دميوقراطي مستقل«.
النجل االكبر  وعمار احلكيم 
للراحل عبدالعزيز احلكيم، هو 

االوفر حظا لتولي خالفته.
وســـيدعو املجلـــس االعلى 
الى  االســـالمي هيئاته االدارية 
االجتماع بعد مرور ايام احلداد 

الثالثة لتعيـــني زعيمه اجلديد 
رسميا على ان يستعد لالنتخابات 
املقررة في يناير  التشـــريعية 
والتي تعتبر حاســـمة بالنسبة 

الى مستقبل العراق.

المالكي: رمز مكافحة الديكتاتورية

من جهته، قال رئيس الوزراء 
نوري املالكي في كلمته »ايها االخ 
السند القوي، عطاءاتك كبيرة في 
مسيرة العلم والثقافة، محطتك 
االولى كانت وانت تقف الى جنب 
الذين خاضوا املواجهة مع الشهيد 
الصدر االول وكل من وقف ضد 
الديكتاتورية، كنت رمزا وقائدا 

في مكافحة الديكتاتورية«.
واضاف »هذا املوقع سيمأله 
ابنـــاؤك عمار ومحســـن وكل 

املجاهدين فـــي املجلس االعلى 
الذيـــن تعاهـــدوا للمضي معا 
لتاسيس دولة العراق على اسس 
دميوقراطية ينعم فيها االنسان 

باملساواة والدميوقراطية«.

عمار الحكيم

من جانبه، قال عمار احلكيم ان 
»الراحل الكبير متيز بخصائص 
ذاتية يشهد لها كل من احتك به 
وتواصل معه بـــدءا من عالقته 
الشخصية باهلل تعالى، وعالقاته 
االجتماعية واالنفتاح الواسع مع 
كال املكونات العراقية والشخصية 
وبناء شبكة من العالقات مع الدول 

االسالمية واملجتمع الدولي«.
واضـــاف »ان هـــذا املوقـــع 
املتميز لم يكســـبه من صفاته 

الذاتيـــة فحســـب وامنـــا من 
املشروع السياسي الذي التزم 
بـــه على مدار اكثر من عقدين 
من الزمن فـــي عهد املعارضة 
والسنوات الست في عهد العراق 

اجلديد«.
واشار الى ان والده عرف بـ 
»االلتزام بالدستور والقانون 
الوطنية  الوحـــدة  وتعزيـــز 
والعمل اجلاد لتحقيق السيادة 
الوطنية هذه هي القواعد التي 
ســـار عليها من اجل ان يبني 

العراق اجلديد«.
واحيطـــت اجـــراءات نقل 
اجلثمان الى مسجد براثا بتدابير 
امنية مشددة وانتشرت قوات 
الشرطة واجليش على طول 

الطريق املؤدي الى املطار.

بعث صاحب الســــمو االمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية الى أخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه 
عن اســــتنكاره الشديد للهجوم االرهابي الذي 
تعرض له صاحب السمو امللكي األمير محمد 
بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية 
للشؤون األمنية مساء أمس األول مؤكدا سموه 
على موقف الكويت الرافض ملثل هذه األعمال 
االرهابية التي تستهدف أرواح األبرياء اآلمنني 
والتي تتنافى مع تعاليم وقيم ديننا االسالمي 
احلنيف سائال سموه املولى تعالى أن يحفظ 
اململكة العربية السعودية الشقيقة من كل مكروه 
ويدمي عليها نعمة األمن واألمان في ظل القيادة 

احلكيمة ألخيه خادم احلرمني الشريفني.
كما بعث صاحب الســــمو االمير ببرقيات 
اســــتنكار مماثلة ألخيه صاحب السمو امللكي 
األمير ســــلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
والطيران واملفتــــش العام في اململكة العربية 
السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو امللكي 
األمير نايف بن عبدالعزيز آل ســــعود النائب 
الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
ولصاحب السمو امللكي األمير محمد بن نايف 
بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون 

األمنية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وســــمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ببرقيات ضمناها استنكارهما وشجبهما 
الشديدين لهذا الهجوم االرهابي الشنيع الذي 
استهدف حياة وترويع األبرياء اآلمنني راجيني 
للمملكة العربية السعودية الشقيقة دوام نعمة 

األمن واألمان.
من جانبه اســــتنكر ســــفيرنا لدى اململكة 
العربية السعودية الشــــيخ حمد جابر العلي 
حادثة التفجير التي تعــــرض لها امس االول 
مبدينة جدة مســــاعد وزير الداخلية للشؤون 
االمنية االمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.

واعرب الشيخ حمد في تصريح لـ »كونا« 
امس عن ادانته لهذا احلادث االرهابي باســــم 
الكويت اميرا وحكومة وشعبا مثمنا جهود االمير 
محمد بن نايــــف واخوانه في االجهزة االمنية 
فــــي القضاء على االرهاب ومالحقة االرهابيني 

والداعمني النشطتهم الفكرية واالرهابية.
واعتبــــر ان محاولة تنفيذ هــــذه العملية 
االرهابية اثناء شــــهر رمضان املبارك »تعبير 
عن افالس ومــــدى حالة التخبط التي مير بها 
اصحاب الفكر الضال وانتهاج اخلداع باســــم 
الدين االسالمي لتنفيذ مخططاتهم االجرامية« 
مشددا على انها «محاوالت مكشوفة لن تنطلي 
على العيون الساهرة من رجال االمن املنتشرين 
على جميع الثغور للذود عن العقيدة والوطن 
وستنعكس ايجابا في زيادة التماسك والقوة 

في مواجهة االرهاب«.
وقال الشيخ حمد جابر العلي ان هذه احملاولة 
الفاشــــلة لن تثني االمير محمد بن نايف عن 
مواصلة جهوده الستئصال االرهاب من جذوره 
والقضاء على الفكر الضال مســــتذكرا جهوده 
املتواصلة في التصدي بحزم لكل ما يستهدف 
امن اململكة واملنطقــــة وحماية ارواح املدنيني 
االبرياء واملمتلكات مؤكــــدا ان هذا النجاح ما 
كان ليتم لوال متابعة مباشرة وتوجيهات من 
النائب الثاني لرئيس الوزراء ووزير الداخلية 

االمير نايف بن عبدالعزيز.
وجــــدد التأكيد على وقــــوف الكويت بكل 
امكاناتها مع شقيقتها اململكة العربية السعودية 
في مواجهة االرهاب في كل مكان وزمان مضيفا 
ان الكويــــت لن تألو جهدا في تقدمي كل ما من 
شأنه متكني اململكة من القضاء على هذه الظاهرة 
ومواجهــــة اي مخاطر اخرى تســــتهدف امنها 
واستقرارها مشددا في هذا الصدد على ان الكويت 
والســــعودية متثالن جزءا واحدا وتواجهان 
مصيرا مشتركا وان ما يصيب احداهما يصيب 
االخرى وهو ما جتسد في الكثير من الشواهد 
التي تؤكد عمق ومتانة العالقات االخوية بني 

البلدين.


