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 لندن ـ عاصم علي
  مبررا خطوته بانها جاءت احتجاجا على «الفشل الذريع للقيادة» 
كشف جنرال بريطاني استقال من موقعه في افغانستان ان القيادة 
البريطانية طلبت منه تأجيل هجوم معد مسبقا على احد معاقل 
حركة «طالبان» في والية هلمند حتى يزور رئيس الوزراء البريطاني 
غوردون براون هذا البلد. وقال امليجور ـ جنرال اندرو ماكاي (٥٢ 
عاما) قبل اســـتقالته لصحيفة «برتيش ارمي ريفيو» العسكرية 

البريطانية ان جهود بريطانيا في افغانســـتان يقوضها «الفشل 
الذريع في القيادة». واضاف ان «هناك ادراكا متناميا بان ما واجهناه 
يتجاوز ما كنا توقعناه»، في اشـــارة الـــى تصاعد الهجمات التي 

تواجهها القوات البريطانية في جنوب افغانستان.
  واتهم ماكاي احلكومة البريطانية بالهوس بالقتال واستطالعات 
الرأي واملناورات السياسية في ظل «غياب لالستراتيجية والتركيز» 

الذي «يهني» تضحيات اجلنود البريطانيني في هلمند. 

 جنرال بريطاني مستقيل: زيارة براون ألفغانستان أّجلت هجومنا على طالبان

 متطرفون يهود يقتحمون «األقصى» بحماية قوات االحتالل وإصابة عشرات المقدسيين
 رام اهللا ـ أ.ش.أ ـ يو.بــــي.آي: جتاوز عدد املصابني في املواجهات 
بني قوات االحتالل اإلسرائيلي ومواطني مدينة القدس احملتلة عند 

املسجد األقصى املبارك ١٧ فلسطينيا بينهم إصابتان خطيرتان.
  املواجهات جــــاءت على خلفية احتفال اليهود مبا يســــمى بعيد 
الغفران (كيبور) الذي يصادف اليوم، حيث تعمدت جماعات يهودية 
ارهابية اقتحام املسجد األقصى حتت حماية قوات االحتالل في محاولة 
إلقامة ما يسمى بالهيكل مكان األقصى، فشرع املصلون املتواجدون 
في املســــجد برشقهم باحلجارة والكراسي واألحذية، فردت الشرطة 

مستخدمة القوة لتفريق املتظاهرين.
  في غضون ذلــــك، قالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت عند 
باب املجلسـ  أحد األبواب الرئيسية للمسجد األقصىـ  خارج ساحات 
األقصى، بعد أن منعت الشرطة املصلني املسلمني من دخول املسجد 

وأغلقت جميع أبوابه، أسفرت عن إصابة ٤ مصلني.
  واكدت املصادر أن ٩ مقدســــيني آخرين أصيبوا إثر اعتداء قوات 
االحتالل عليهم بالضرب املبرح داخل املسجد، ومت نقل بعضهم إلى 
املستشفيات، وتابعت ان من بني اجلرحى مسنا وشابا أصيبا بعيارين 

مطاطيني في عينيهما.
  هذا وجتددت املواجهات العنيفة بني املقدسيني وعناصر الشرطة 
اإلسرائيلية عند باب األسباط وباب حطة من أبواب املسجد االقصى، 
حيث أصيب العشــــرات، غالبيتهم من األطفال والنساء، برضوض 
وحاالت اختناق عندما اعتدت عليهم الشرطة بالهراوات وقنابل الغاز 

املسيل للدموع عند باب األسباط.
  وفور اندالع املواجهات داخل املسجد األقصى، هرع املئات من أهالي 
مدينة القدس وأراضى ٤٨ إلى املســــجد، إال أن إغالق قوات االحتالل 
لبوابات احلرم القدســــي الشــــريف حال دون وصولهم إلى ساحات 

املســــجد، فتجمهروا عند األبواب اخلارجيــــة مرددين هتافات تندد 
باالحتالل واعتداءاته على املقدسات واملواطنني في القدس.

  كما منعت الشرطة اإلسرائيلية الشخصيات اإلسالمية من الدخول 
إلى املسجد األقصى، ومن بينهم الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة 
اإلسالمية العليا، كذلك أصدرت الشرطة قرارا مبنع حامت عبدالقادر 
مســــؤول ملف القدس في حركة فتح من دخــــول البلدة القدمية في 
القدس إلشعار آخر، على خلفية دعوته املواطنني لالحتشاد في احلرم 
القدســــي والتصدي حملاوالت اجلماعات اليهودية املتطرفة القتحام 
املسجد األقصى. وقد اكد عبدالقادر أن املئات من املقدسيني جتمعوا 

أمام بوابات املسجد األقصى ملنع أي اقتحام للمسجد األقصى.
  وتابع عبدالقادر أن القدس خط احمر على أجندة الفلســــطينيني 
وإن كانت إسرائيل تعتقد أنها تستطيع أن جتبر الفلسطينيني على 

قبول بحل وسط فيما يتعلق مبدينة القدس احملتلة فهي خاطئة.
  من جهتها، نددت حكومة حركة حماس مبحاولة اليهود املتطرفني 
اقتحام املسجد األقصى وحيت الفلسطينيني املرابطني داخله، كما نددت 
مبا يجري واعتبرت أن ذلك ثمرة للقاء الثالثي في نيويورك والغطاء 

األميركي إلسرائيل ودعت ملسيرات احتجاجية في قطاع غزة.
  مواجهات االمس الدامية استحضرت الذكرى التاسعة النتفاضة 
األقصــــى التي تصادف اليــــوم والتي انطلقت شــــرارتها في أعقاب 
اقتحام رئيس املعارضة اليمينية آنذاك أرييل شارون رئيس الوزراء 
االسرائيلي األسبق للمسجد األقصى املبارك ملناسبة ما يدعى بعيد 
الغفــــران اليهودي بحراســــة أكثر من ٣٠٠٠ شــــرطي، حيث امتدت 
االنتفاضة لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني 
واطلق عليها اسم االنتفاضة الثانية وانتفاضة االقصى واالستقالل 

واستشهد فيها واصيب اآلالف من الفلسطينيني.

 طهران ـ وكاالت: أبت ايران بعد ٤٨ ســــاعة فقط 
من الزلزال العاملي الذي أصاب الغرب بعد ان كشفت 
عن مفاعلها الثاني لتخصيب اليورانيوم، إال أن تزيد 
التوتر القائم مع الدول الكبرى باطالقها ٣ صواريخ 
قصيرة املدى من طراز (تندر وزلزال وفاحت ١١٠) في 
اليوم االول من مناوراتها العسكرية (الرسول االعظم 
٤) وصواريخ شهاب متوسطة املدى مساء أمس، بل 
زادت على ذلك بإعالنها ان املرحلة االخيرة من املناورات 
ســــتجري اليوم باطالق صواريخ «شهاب ٣» والتي 
يبلغ مداها زهاء الفــــي كيلومتر وهو ما ميكنها من 
الوصول إلى إسرائيل والقواعد األميركية في منطقة 
اخلليج. من جانبه اعلن احلــــرس الثوري االيراني 
امس عن جناح قواته فــــي اطالق صواريخ قصيرة 
املدى من طراز (تنــــدر وزلزال وفاحت ١١٠)  واوضح 
قائد سالح اجلو في احلرس الثوري االيراني العميد 
حسني سالمي للصحافيني على هامش اجراء مناورات 
(الرسول االعظم ٤) ان «مدى الصواريخ الثالثة التي 

تعمل بالوقود الصلب ما بني ١٥٠ و٢٠٠ كلم».
  وعرض تلفزيون «برس تي في» صورا لصاروخ 

بلون الرمال يتم اطالقه من منطقة صحراوية.
  واضاف ان املرحلة االخيرة اليوم ستشهد اطالق 
صواريخ (شهاب ٣) بعيدة املدى وبني سالمي ان الهدف 
من اجراء املناورة الصاروخية التي خطط لها منذ عدة 
اشــــهر هو القيام باطالق صواريخ متعددة مبختلف 
املديــــات وفي مناطق جغرافيــــة متباعدة وبفواصل 

زمنية متعددة.
  وأضاف سالمي «إن املناورات الصاروخية تأتي 
في سياق التدريبات والتمارين ذات األهداف الدفاعية 
والردع التي تقوم بها القوات املسلحة في اجلمهورية 

اإلسالمية اإليرانية».
  وتابع «من األهداف األهــــم لهذه املناورات تقدمي 
العزم واإلرادة القوية للشــــعب اإليراني العظيم في 
الدفاع عن القيم واملبادئ الثورية والوطنية وكذلك 
تقومي التطوير في اجلوانب التكتيكية وتنمية الطاقات 
على هذا الصعيد والتي أحدثت في أنظمة صواريخ 

أرض أرض التابعة للحرس الثوري».
  وأشار سالمي إلى أن هذه املناورات التي ستجرى 
على عدة مراحل ســــتطلق املزيد من الصواريخ على 
األهداف املفترضة وكذلك االطالقــــات املتتالية غير 
املتزامنة بهدف اكتساب املزيد من اخلبرات واإلدارة 

على صعيد الدفاع الرادع الطويل األمد.
  وأوضح أن هذه املناورات ستنفذ خالل عدة أيام 
وضمن عدة مراحل وكذلك في مناطق مختلفة وستقدم 

التقارير املتعلقة بها الى الشعب اإليراني.
  وذكر سالمي ان رسالة ايران من خالل املناورات 
موجهة للدول الصديقة واملجاورة في املنطقة موضحا 
ان الرسالة رســــالة صداقة وسالم وان املناورات ال 

تهددها. 
  واعــــرب ان ايران تريد ان تقول للدول التي تهدد 
امنهــــا بأنها على اســــتعداد للرد الســــريع واحلازم 
لتهديداتها. ووصف ســــالمي املناورات الصاروخية 
بانها «مؤشــــر» على «ارادة ايران القوية للدفاع عن 

مبادئنا واهدافنا».
  واوضــــح «لقد رفعنا مســــتوى دقة صواريخنا، 
ونامل في ان تســــاهم هذه التجارب الصاروخية في 

قدراتنا الردعية والدفاعية».
  واكد سالمي ان احلرس الثوري لن يطلب اي انواع 
جديدة من الصواريخ خالل املناورات التي يتوقع ان 
تستمر عدة ايام، اال انه اضاف ان ايران «رفعت عدد 
الصواريخ وميكنها احتواء نزاعات تســــتخدم فيها 

صواريخ بعيدة املدى».
  الى ذلك اكد رئيس املنظمة االيرانية للطاقة الذرية 
علي اكبر صاحلي امس ان ايران ستبقي على مستوى 
تخصيب اليورانيوم عند ٥٪ اي اقل بكثير من املستوى 
الالزم النتاج قنبلة نووية ونقلت الوكالة العمالية 
لالنبــــاء (ايلنا) عن صاحلي قولــــه «ال نريد تغيير 
تخصيب اليورانيوم عن نسبة ٥٪ النتاج ما بني ١٥٠ الى 

٣٠٠ كلغ فقط من الوقود املخصب بنسبة ٢٠٪».
  وقال ان ايران حتتاج الى وقود مخصب بنســــبة 
٢٠٪ ملفاعلها املخصص لالبحاث في طهران، وستطلب 
اســــتيراد وقود مخصب بهذه النسبة عندما تلتقي 
القوى العاملية الكبرى في جنيڤ في االول من اكتوبر 

الجراء محادثات حول برنامجها النووي.
  واضاف صاحلي ان منشأتي «نطنز وقم تكمالن 
بعضهمــــا البعض وال نريد انتــــاج كل الوقود الذي 
نحتاجــــه ملفاعالتنا هناك. مــــا نريد قوله هو انه اذا 
قيدونــــا في عملية انتاج الطاقة من الوقود النووي، 

فلدينا القدرة على صنع هذا الوقود».
  مشددا «لو اردنا اقامة املفاعل اجلديد للتخصيب 

العالي املستوى، ملا كنا اعلنا عنه». 

 واشنطن تتساءل: كيف عرفت طهران
باكتشاف موقعها السري قبل اإلعالن األميركي؟

  
  واشنطن ـ احمد عبداهللا

  قال الرئيس االميركي االسبق بيل كلينتون ان هناك لغزا يتعلق بكيفية 
معرفة االيرانيني بوصول معلومات عن املوقع االيراني السري لتخصيب 

اليورانيوم الذي اقيم حتت االرض بالقرب من مدينة قم.
  وكانت ايران قد سارعت بإرسال رسالة يوم االثنني املاضي الى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية تشير فيها دون اي تفصيالت عن وجود موقع قيد 

االنشاء بالقرب من قم دون ان حتدد وظيفة ذلك املوقع.
  ويعتقد االميركيون ان الرسالة االيرانية قدمت على عجل بعد وصول 
معلومات الى طهران تفيد بان الرئيس باراك اوباما يوشك ان يكشف عن 
ــع. وكانت االدارة قد قدمت ايجازا مختصرا عن املوقع الى قيادات  املوق

الكونغرس في مطلع سبتمبر.
  فضال عن ذلك فان اجهزة املخابرات االميركية والبريطانية والفرنسية 
ــؤولي احلكومات الثالث منذ اكثر  ــب قول مس كانت تراقب املوقع حس

من عامني.
  وقال كلينتون «البد ان االيرانيني عرفوا اننا عرفنا. البد انهم عرفوا 
ولكنني ال اعرف كيف؟ من املهم ان ننظر في هذه النقطة رغم انني اعتقد 
ــا حدث كان ايجابيا اذ ان من املفيد مصارحة الطرف اآلخر قبل ان  ان م

يتوغل في مخالفة التزاماته الدولية».
  اما وزير الدفاع روبرت غيتس فقد قال انه واثق ان معرفة الواليات 
املتحدة وحلفائها باملوقع السري قد تسربت على نحو ما الى االيرانيني 
ــف االيرانيون في رسالتهم الى الوكالة الدولية للطاقة  واضاف «لم يكش
الذرية شيئا يذكر عن املوقع. ويعني ذلك انهم عرفوا ولكنهم لم يعرفوا 
ــوف يتضح للجميع بعد ايام  حجم املعلومات التي لدينا عن املوقع. وس
اننا نعرف كثيرا».وكان الرئيس اوباما قد تلقى مديحا من اغلب الساسة 
االميركيني مبا في ذلك من دأبوا على معارضته. وقال السيناتور االسبق 
سام نن ان توقيت اعالن املعلومات عن املوقع السري كان «ممتازا» حسب 
وصفه. واضاف «عدل الرئيس اوال من خطة نشر الدرع الصاروخي في 
اشارة واضحة ملوسكو ثم فرض ضرائب قاسية على صادرات الصني من 
ــيارات الى الواليات املتحدة وذهب بعد ذلك ليلتقي الرئيس  اطارات الس
ــي في االمم املتحدة. واخيرا فانه اعلن ما لدينا من معلومات قبل  الصين
ايام من بدء املفاوضات مع االيرانيني. وابقى على درب املفاوضات مفتوحا 

ولكن بعد ان اضعف كثيرا من املوقف التفاوضي لطهران». 

 عشية احتفالهم بعيد الغفران وبعد تسع سنوات على انتفاضة األقصى

 جنود االحتالل اإلسرائيلي يعتدون على فلسطيني حاول منع متطرفني يهودا من الوصول إلى املسجد األقصى في القدس احملتلة أمس               (أ.پ) 

 صورة وزعتها وكالة مهر لصاروخ «زلزال» خالل جتربة إطالقه قرب مدينة قم أمس خالل مناورات «الرسول األعظم ٤»    (أ.پ)

 أجنيال ميركل حتى جماهيرها بعد اعالن فوزها         (ا.پ) 

 إيران تختبر «شهاب ٣» القادر على بلوغ إسرائيل والقواعد األميركية في الخليج اليوم
 بعد نجاح إطالقها صواريخ قصيرة المدى أمس في مناورتها العسكرية «الرسول األعظم ٤»

 عواصم ـ وكاالت: دعا الرئيس الليبي، معمر 
القذافي، إلى تأســـيس حلف عســـكري مشترك 
على غرار حلف شمال االطلسي، «ناتو»، ويدعى 
«الســـاتو». وجدد القذافي التأكيد في كلمته أمام 
قمة «افريقيا ـ اميـــركا اجلنوبية» التي اختتمت 
فـــي جزيرة «مرغريتا» امـــس على احلاجة مللء 
الفراغ فـــي النصف اجلنوبي للكرة األرضية من 
أجل التوازن الدولي وحفظ السالم العاملي، حسب 

ما أوردته تقارير.
  ودعا القذافي دول أفريقيا وأميركا اجلنوبية 
إلنشاء «الساتو» بجنوب األطلسي، ليكون موازيا 
حللف «الناتو» بشـــمال األطلســـي، وفق وكالة 
اجلماهيرية لألنباء. وقال القذافي في ختام القمة 
التي شـــارك فيها ٣٠ رئيس دولة من املنطقتني : 
«يجب أن نعمل على إنشاء حلف أطلسي للجنوب، 
وهذا ليس بهدف حربي، فمن حقنا أن نعمل على 

إنشاء منظمات».
  واضاف أن «أميركا الشمالية مرتبطة في كل 
املياديـــن بأوروبا، فيما يوجـــد فراغ في جنوب 
احمليط األطلسي، ويجب أن ننشىء حلفا ليكون 
مبثابة القيام بخطوة تاريخية واستراتيجية تتيح 

ملء هذا الفراغ».
  وأكـــد أن هدف إنشـــاء «الســـاتو»، ألغراض 
اقتصادية وتنموية، وليس حربية أو إرهابية أو 

عدوانية، وال يدخل في سياق سباق التسلح.

  واقتـــرح القذافي ان تكون ڤنزويال مقرا دائما 
ألمانة حلف «الساتو».

  وقال لوال دا ســـيلفا «ال يوجد اي حتد عاملي 
ال تستطيع افريقيا واميركا اجلنوبية مواجهته 
معا، كما ال ميكـــن مواجهة اي حتد بدون اميركا 

اجلنوبية وافريقيا».
  مـــن جانبه قال الرئيس الڤنزويلي «اننا نبدأ 
بتنفيذ هذه العملية التي تبدو لنا حيوية: احتاد 

اميركا اجلنوبية وافريقيا».
  واضاف شاڤيز «ان عالم القرن احلادي والعشرين 
سيكون متعدد االقطاب.ان افريقيا ستكون قطبا 
كبيرا في القرن احلادي والعشرين. لقد بدأت بالفعل 
وكذلك اميركا اجلنوبية. سنشـــكل قوة حقيقية 

واحتادنا سيسهم في توازن العالم».
  الى ذلك اتفـــق الزعيمان ايضا على انشـــاء 
سكرتارية لقمة اميركا اجلنوبية وافريقيا وعقد 
اجتماع منتظم ملجموعة من الرؤساء لدراسة تقدم 
املشـــاريع. وقد اوكلت مهمة تنظيم القمة املقبلة 

في ٢٠١١ الى ليبيا.
  الى ذلك طالب رؤســـاء الدول بعودة الرئيس 
املنتخب في هندوراس مانويل سياليا الذي اطيح 
اواخر يونيو في انقالب «الى احلكم فورا». وقد 
متكن سياليا االثنني املاضي من العودة الى بالده 
لكنه جلأ منذ ذلك احلني الى سفارة البرازيل في 

تيغوسيغالبا. 

 أكدت عزمها حكم ألمانيا مع الليبراليين لتحسين وضع بالدها   القذافي يدعو  إلنشاء «الساتو» لمواجهة «الناتو»

 ميركل تنتزع الفوز وشتاينماير يعترف بالخسارة.. وسعيه لقيادة المعارضة 
 برلنيـ  وكاالت: سادت حالة من 
الفرحة الغامرة بني أنصار التحالف 
املسيحي الدميوقراطي الذي تقوده 
املستشـــارة أجنيال ميركل فور 
التقديـــرات األولية  اإلعالن عن 
لالنتخابات البرملانية والتي حصل 
فيها التحالف على نسبة ٣٣٫٥٪ 
مع حصول احلزب الدميوقراطي 
احلر على نسبة وصلت إلى ١٥٪ 
الناخبني ليتحقق  من أصـــوات 
أمل املستشارة ميركل بالبقاء في 
ائتالف جديد  منصبها وتشكيل 
يجمعها باحلـــزب الدميوقراطي 

احلر.
  بدورها أعلنت املستشـــارة 
األملانية اجنيال ميركل امس فوزها 
في االنتخابات التشريعية وقالت 
انها ستحكم أملانيا مع الليبراليني 

في احلزب الدميوقراطي احلر.
فـــي مقر عام    وقالت ميركل 
حزبهـــا في برلـــني «لقد جنحنا 
في احلصول على غالبية كبيرة 

لتشكيل حكومة جديدة من االحتاد 
الدميوقراطي واحلزب  املسيحي 
الدميوقراطي احلر، وهذا أمر جيد». 
واضافت: «ســـأكون مستشارة 
كل األملان بهدف حتســـني وضع 

بالدنا». من جانبه اعترف فرانك 
فالتر شتاينماير وزير اخلارجية 
ومرشح احلزب االشتراكي على 
منصب املستشار بهزمية حزبه 
في االنتخابـــات وقال «هذا يوم 

مرير للحزب االشتراكي»، مؤكدا 
عزمه قيادة املعارضة في أملانيا، 
وقال «لقد حتملت هذه املسؤولية 
كمرشح للحزب ولهذا السبب أقول 
في هذا املساء املرير إنني لن أهرب 

من هذه املسؤولية».
أكد يورغن روتغيرز    بدوره 
رئيس حكومة والية شمال الراين 
النتائج األولية  أن  ويســـتفاليا 
تؤكد جناح املستشـــارة ميركل 
وعدم حاجتهـــا للمقاعد الزائدة 
في البرملان بالنظر إلى األغلبية 
املريحة في عدد أعضاء البرملان من 
احلزبني املسيحي والدميوقراطي 
احلر. في الوقت نفسه أعرب راينر 
بروديرله نائـــب رئيس احلزب 
الدميوقراطي احلر الليبرالي عن 
سعادته الغامرة بالنتائج األولية 
وصعود حزبه ليصبح ثالث أكبر 
قوة سياسية في أملانيا ومتكنه 
من العودة للمشاركة في احلكومة 
املقبلة مع حزب ميـــركل، وأكد 

مسؤول احلزب أن نسبة صعود 
احلزب في االنتخابات هي األعلى 

بني جميع األحزاب.
  الـــى ذلك قال فولكـــر كاودر 
رئيس اجلبهة البرملانية للحزب 
املســـيحي الدميوقراطـــي الذي 
تتزعمه ميركل إن احلزب حقق 
هدفه املنشود بتجنب استمرار 
االئتالف مع االشتراكيني وتشكيل 
ائتالف جديد ليمني الوســـط مع 

الدميوقراطيني االحرار.
  وأظهرت املؤشـــرات األولية 
حـــول نتائـــج االنتخابات تقدم 
التحالف املسيحي الدميوقراطي 
بعد حصوله على نسبة ٣٣٫٥٪ 

من أصوات الناخبني األملان.
القناتني    وأوضحت مؤشرات 
األولى والثانيـــة في التلفزيون 
األملاني حتسنا في نتائج احلزب 
الدميوقراطي وحصوله على نسبة 
تتراوح بني ١٤٫٥ و ١٥٪ من أصوات 

األملان.


