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دبي � العربية: أعلنت وزارة الداخلية الس���عودية في بيان لها 
امس العثور على أسلحة ودوائر إلكترونية تستعمل للتفجير عن 
بعد، وأن األسلحة التي عثر عليها تابعة خللية من مفكري القاعدة 

مت القبض عليهم الصيف املاضي.
وجاء في البيان: أن التحقيقات القائمة مع عناصر هذه الشبكة 
توصل���ت الى معلومات كش���فت عن حيازته���م لكمية كبيرة من 
االس���لحة والذخيرة قاموا بإخفائها في اس���تراحة تعود ألحدهم 

وتقع في إحدى محافظات الرياض، وذلك داخل مخبأ أنش���ئ من 
اخلرسانة املسلحة بارتفاع نصف متر عن االرض وهيئ على أنه 
مكان للجلوس بغرض التمويه. وبعد استخراجها وضبطها اتضح 
أنها عبارة عن 281 رشاشا من نوع كالشنكوف، و250 مخزنا، و55 
صندوقا حتتوي على 41 ألفا و250 طلقة. واختتم البيان بالتأكيد 
على أن التحقيقات التزال مستمرة »الستظهار كل احلقائق احمليطة 

بنشاطات تلك الشبكة«.

األمن السعودي يعثر على أسلحة مخبأة لدى خلية من »منظري« القاعدة

نفى في اليوم الثاني للمؤتمر وجود أي انشقاق داخل الحزب الوطني الحاكم

احلزب وقف إلى جانب الفالح وسنقف أيضا بجانبه 
حاليا ومستقبال فيما يواجهه من أسعار منخفضة في 
احملاصيل. وأضاف أمني السياسات أطمئن الفالحني، 
وأقول لكم لس���نا في واد وأنتم في واد آخر، نحن 
نش���عر بكم وسنس���تمر في التحاور معكم ملعرفة 
مشاكلكم تفصيليا لراحة الفالح وليس فقط من أجل 
االنتخابات ولكن من أجل الفالح وصاحله، أطمئن 
جميع الفالحني لن تخس���روا من قيامكم بأعمالكم، 

الزراعة لن تكون سببا في خسائركم.

تكون صعبة وأكثر جرأة.
وأشار أمني السياسات خالل اجللسة التي حضرها 
األم���ني العام للحزب وأعضاء هيئة املكتب ورئيس 
الوزراء ورئيس مجلس الش���عب والوزراء إلى أن 
الهجوم على احلزب لن يشغل احلزب عن السير قدما 
ملا فيه صالح املجتمع خاصة أنه حزب مؤسس كبير 
لديه الثقة في النفس ويحترم الدس���تور والقانون 
ولدي���ه القوة بأبنائه وكوادره. من جهة اخرى، أكد 
جمال مبارك وقوف احلزب إلى جانب الفالح، وقال إن 

السابقة.
وقال جمال مبارك إن التحدي الثاني أمام احلزب 
العام املقبل هو اإلسراع في تنفيذ البرنامج االنتخابي، 
مشيرا في هذا الصدد الى أن االستعداد لالنتخابات 

لن يلهي احلزب عن ذلك.
وأضاف أن التحدي الثالث هو التفكير في املستقبل 
وطرح الرؤى والسياسات التي ال تقف عند البرنامج 
االنتخابي فقط، وأن يتم في إطار ذلك مكاشفة املجتمع 
بهذه الرؤى واإلصالح���ات التي تتطلب قرارات قد 

القاهرة ـ خديجة حمودة
أكد األمني العام املساعد وأمني السياسات باحلزب 
الوطني الدميوقراطي جمال مبارك أن مصر تشهد 
مس���احة غير مس���بوقة من احلرية واالختالف في 
الرأي واجلدل السياسي، قائال »نتفق ونختلف معا 

هذا واقع جديد جزء منه بدأ وآخر لم يبدأ«.
وأشار األمني العام املساعد للحزب إلى التعديالت 
الكبيرة في الدس���تور والتي بلغت 34 مادة خاصة 
املادة 76 التي أدخل عليها تعديل مهم، كما مت توسيع 
صالحيات مجلسي الشورى والشعب ومجلس الوزراء 

بالتعاون مع رئيس اجلمهورية.
وقال جمال مبارك إن احلزب الوطني يحكمه نظام 
واضح واختصاصات واضحة ال تنازع عليها، وكل 
واحد يحت���رم اختصاصاته لكنه يتفاعل بإيجابية 

في إطار املصالح العام.
ونف���ى جمال مبارك في الي���وم الثاني للمؤمتر 
السادس للحزب الوطني الدميوقراطي احلاكم وجود 
أي انش���قاق داخل احلزب، قائال: نعم نحن نختلف 
داخل البيت الواحد بينن���ا وبني حكومتنا لكن في 
النهاية نص���ل إلى اتفاق وإلى كلم���ة واحدة نقف 
جميعا للدفاع عنها، وهذه هي حيوية احلزب الوطني 

الدميوقراطي.
وأكد أمني السياسات أن احلزب الوطني ال يحتكر 
السياحة السياسية، مضيفا أن احلزب ميتلك الرؤى 
والسياسات التي يؤمن بها وأن احلزب على استعداد 
مستمر لالنفتاح على املجتمع واملعارضة، وقال إن 
احل���زب الوطني على اس���تعداد للدخول في حوار 

ونقاش حقيقي لالرتقاء بالوطن.
وذكر األمني العام املساعد للحزب أمام املؤمتر أن 
هناك حوارا حدث بالفعل مع بعض أحزاب املعارضة، 
واصفا احلوار بأنه عالمة صحية على حيوية وقوة 

املجتمع وليس العكس.
وحول التحديات امام احلزب الوطني، أكد األمني 
العام املساعد أن احلزب أمامه ثالثة حتديات العام 
املقبل أولها االستعداد النتخابات التجديد النصفي 
ملجلس الشورى وانتخابات مجلس الشعب، موضحا 
في هذا الصدد أن احلزب سيخوض هذه االنتخابات 
على قل���ب رجل واحد وأن احل���زب لديه الثقة في 
نفسه بأنه س���يحقق نتائج افضل من االنتخابات 

جمال مبارك: مصر تشهد مساحة غير مسبوقة من الحرية والجدل السياسي

القاهرة � رويترز: قال محمد مهدي عاكف املرش����د العام 
جلماعة االخوان املس����لمني،، إن اجلماعة لن حتاول حتدي 
احلزب الوطني الدميوقراطي احلاكم في انتخابات الرئاسة 

التي ستجري في 2011 في ظل الدستور احلالي.
واضاف عاكف ان جماعته التي تسعى القامة دولة اسالمية 
بوسائل غير عنيفة لن تقوم بعملية حتد انتخابي. مشددا 
على ان »الرئاسة اآلن ليست في اجندتي ألن الرئاسة حتتاج 
الى مقدمات كبيرة جدا حينما اريد ان ارشح للرئاسة اوالها 

احلريات والدستور النظيف وليس الدستور املعدل«. 
وفي تأكيد ملوقف االخوان املسلمني من انهم ال يريدون 
مواجهة مفتوح����ة مع الدولة قال عاكف »لي تقديراتي، هل 
ادخل بالقوة واصطدم مع النظام؟ انا قلت لهم ال امنا ادخل 
مع بقية كل الشرفاء من ابناء مصر ونتعاون معا حتى نصلح 
هذا الفساد.. انا لس����ت مصر، انا جزء من مصر مهمتنا ان 

نضع ايدينا في ايدي بعض حتى نصلح احلال«.

القـرى والعزب والنجوع: ذكر جمال مبارك في كلمته اسماء 
قرى جنوب مصر حتى اصغرها وعزبها وجنوعها وكذلك 
اصغر املناطق في س���يناء مما اسعد ممثليها في املؤمتر 

فقدموا له التحية.
مكسب الفالح: عند حديث جمال مبارك عن الفالحني قال 

جمال »لن يخسر الفالح في اي زرعة«.
فائض 1.13 مليون: في احلساب اخلتامي لعام 2008 اعلن 
ان احلزب حقق فائضا بلغ 1.13 مليون جنيه كما اعتمد 
املوازنات التقديرية للحزب العوام 2009 و2010 و2011.

النقـاط فوق احلـروف: في تعليقه عل���ى خطاب الرئيس 
حس���ني مبارك، قال صفوت الشريف انه وضع النقاط 

على احلروف.

عاكف: نسعى لحكم إسالمي بمصر
ولن نخوض انتخابات الرئاسة

مسؤول عراقي: أمن بغداد للبيع

عبداهلل يفسح 
طريق الرئاسة 

األفغانية لكرزاي
ــول ـ رويترز ـ أ.ف.پ:  كاب
ــح االنتخابات  فيما اعلن مرش
الرئاسية األفغانية عبداهلل عبداهلل 
ــارك في جولة  امس إنه لن يش
اإلعادة باالنتخابات املقررة في 
السابع من اجلاري ألن احلكومة 
بالبالد  االنتخابيني  واملسؤولني 
لم ينفذوا املطالب التي تقدم بها 
من أجل ضمان إجراء انتخابات 
نزيهة، أكد املتحدث باسم الرئيس 
ــي ان الدورة الثانية من  االفغان
ــب ان  ــة يج ــات الرئاس انتخاب
جتري وسيشارك حامد كرزاي 
فيها. وقال املتحدث وحيد عمر 
»نعتقد ان االنتخابات يجب ان 
جتري، ويجب ان تكتمل العملية«. 
ــاة اجلزيرة »يجب  واضاف لقن
ــعب الباكستاني احلق  منح الش
ــي نفس  التصويت«. وف ــي  ف
ــياق، قال معني ماراستيال  الس
ــارز بفريق كرزاي  ــو الب العض
ــرز »على حد  االنتخابي لرويت
علمنا سنمضي قدما في جولة 
ــحاب  اإلعادة«. وعودة الى انس
املنافس الرئيسي لكرزاي، صرح 
عبداهلل ألنصاره في كابول »لن 
أشارك في االنتخابات، لم يكن 
ــا أنه لم  ــهال« مضيف ــرارا س ق
يطلب من أي أحد مقاطعة جولة 

اإلعادة.

ممثل »الصدر« في سورية ينجو  
من محاولة اغتيال في »السيدة زينب«

عواصم ـ هدى العبود ووكاالت
فيما كشف مسؤول أمني عراقي كبير أن مناصب 
أمنية تباع لقاء مبالغ مالية، عد برملانيون الصراعات 
احلزبية والطائفية بني الكتل املشاركة في احلكومة 
أحد أسباب التدهور األمني. ونقلت صحيفة »الشرق 
األوسط« اللندنية امس عن املسؤول األمني، الذي 
رفض الكشف عن اسمه، القول إن الفساد اإلداري 
واملالي كان له التأثير الكبير على الوضع األمني في 
البالد، مضيفا »هناك بعض املناصب في املؤسسات 
األمنية يتم شراؤها، وحتديدا منصب آمر فوج وقائد 
فرقة بعشرات اآلالف من الدوالرات، وهو ما أكده 
أحد الضباط الكبار املسؤولني في االستخبارات«. 
ونقلت الصحيفة عن عادل برواري عضو جلنة األمن 
والدفاع في البرملان أنه »باإلضافة إلى الفساد املالي 
واإلداري فإن من أسباب تدهور األمن الصراعات 
احلزبية والطائفية بني الكتل السياسية واألحزاب 

املشاركة في الدولة«.
الى ذلك، قال رائد الكاظمي، ممثل السيد مقتدى 
الصدر في دمشق، إنه تعرض حملاولة اغتيال في 
منطقة السيدة زينب جنوبي العاصمة السورية. 
وفي حديث ل�»العربية.ن����ت«، قال رائد الكاظمي 
مدير مكتب الصدر في دمش����ق إن����ه وبينما كان 
عائدا إلى مكتبه في منطقة السيدة زينب بدمشق 
الساعة العاشرة ليال أمس االول، اقترب شخص 
يحمل مسدسا باجتاه سيارته إال أن السائق انتبه 

بسرعة إليه وصدمه بالسيارة.
وأضاف »السائق ذكي جدا وأنقذني.. وبعد أن 
صدمت السيارة من حاول اغتيالي سقط على األرض 
ولم يتمكن من احلركة فألقى حارسي القبض عليه 

ومت تسليمه للسلطات السورية«.
وقال الكاظمي »ليس لنا أعداء وعالقاتنا طيبة 
مع اجلمي����ع.. ال نريد أن نتهم أحدا اآلن وننتظر 

نتائج التحقيقات من قبل السلطات السورية«.
وردا على التقارير الس����ابقة التي حتدثت عن 
اغتيال عدد من القيادات الصدرية في دمشق، قال 
الكاظمي »نفينا في ذلك الوقت تلك األنباء وننفيها 
اآلن«. ويأتي إعالن حركة مقتدى الصدر عن محاولة 
اغتيال مدير مكتبها في دمشق كأول إعالن من قبل 
احلركة وحديث علني صريح عن محاوالت االغتيال. 
عل����ى صعيد آخر، لقى س����بعة مدنيني مصرعهم 
واصيب 36 آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار 
دراجة نارية مفخخة امس شمالي محافظة بابل. وقال 
مصدر في الشرطة العراقية »إن الدراجة انفجرت 
في سوق شعبي في قضاء املسيب جنوب بغداد 
مما أس����فر عن مقتل سبعة اشخاص واصابة 36 
آخرين بجروح مختلفة بعضهم اصابته خطيرة«. 
وأوضح املصدر أن قوات الشرطة هرعت الى موقع 
االنفجار وطوقت السوق واغلقت الطرق املؤدية 
اليه حتسبا لوقوع هجمات اخرى، وقامت بإخالء 

الضحايا الى املستشفى لتلقي العالج.
وأش����ار املصدر إلى أن اضرارا مادية جسيمة 

حلقت ببعض احملال التجارية في السوق.
من جهة أخرى وللمرة السابعة فشل البرملان 
العراقي امس في اق����رار قانون االنتخابات حيث 
اعلن نائب عراقي ب����ارز ان قانون االنتخابات لم 
يدرج في جلس����ة البرملان العراقي امس، بسبب 
عدم التوصل الى صيغة توافقية بخصوص قضية 

كركوك املتنازع عليها

 السلطة تحتج لدى واشنطن وتتهمها بإلغاء خارطة الطريق 

 كلينتون تتراجع عن وعود أوباما بوقف االستيطان 
وتدعو الفلسطينيين إلى استئناف غير مشروط للمفاوضات 

نتانياهو »اجرينا مع كلينتون 
لقاء ممت����ازا وفي غاية اجلدية. 
واتفقنا على ان يبقى السناتور 
� املبعوث  )ج����ورج( ميتش����ل 
الش����رق  الى  االميركي اخلاص 
االوس����ط �  هنا يوما اضافيا«. 
في املقابل صرح الناطق باس����م 
ابو  الفلسطينية نبيل  الرئاسة 
ردينة لوكالة فرانس برس قائال: 
»نحن جاهزون للمفاوضات على 
اس����اس واضح وهو وقف كامل 
وشامل لالستيطان واالعتراف 
مبرجعي����ة املفاوض����ات وف����ق 
الش����رعية الدولية«. من جهته، 
أعرب صائ����ب عريقات رئيس 
دائ����رة ش����ؤون املفاوضات في 
الفلس����طينية  التحرير  منظمة 
عن قلق����ه البالغ من تصريحات 
وزيرة اخلارجية االميركية.  وقال 
عريقات »إننا ننظر بقلق بالغ إلى 
تصريحات كلينتون التي طالبت 
الفلس����طينيني باستئناف  فيها 
املفاوضات بال شروط«. وأشار إلى 
أن السلطة الفلسطينية احتجت 
رسميا على تصريحات وزيرة 
اخلارجية االميركية، مضيفا أن 
خارطة الطريق تنص على وقف 
النشاط االستيطاني وبالتالي فإن 
هذه املطالبة من جانب هيالري 

تعد إلغاء خلارطة الطريق.

انن����ا لن  واوض����ح »قل����ت 
نبني مستوطنات جديدة واننا 
ل����ن نص����ادر اراضي م����ن اجل 
مستوطنات اضافية او قائمة«. 
وقال »وضعنا سياس����ة تقييد 
القائمة  بالنسبة للمستوطنات 
ولكنها ستتيح ايضا تقدمي حياة 

طبيعية لسكان« املستوطنات.
وجدد نتانياهو دعوته امس 
مطالبا الفلس����طينيني بالتخلي 
عن ش����روطهم املسبقة.  وتابع 

هو فتح احملادثات«. واش����ادت 
كلينت����ون مبقترحات نتانياهو 
حول تقييد االستيطان واعتبرتها 
»سابقة« مشيرة الى ان اسرائيل 
التزم����ت بالتحديد بعدم اطالق 
مس����توطنات جديدة في الضفة 
الغربية. ب����دوره قال نتانياهو 
ان الطلب الفلس����طيني بتجميد 
االستيطان االسرائيلي »ذريعة 
وعقبة« جتمدان اي اس����تئناف 
ملفاوضات السالم مع اسرائيل.

مفتي القدس يرفض مزاعم إسرائيل بأن المتسلل مجنون

حراس »األقصى« أوقفوا متطرفًا يهوديًا 
حاول التسلل إلى المسجد الرتكاب مجزرة

غزةـ  يو.بي.آيـ  أ.ش.أ: أوقف حراس املسجد األقصى فجر امس يهوديا 
متطرفا بحوزته سالح خالل محاولته التسلل إلى باحات املسجد.

ــطينية عن حراس احلرم القدسي تأكيدهم  ونقلت وكالة »معا« الفلس
إلقاءهم القبض على مستوطن إسرائيلي متطرف وبحوزته سالح حاول 
ــلل إلى باحات املسجد األقصى مستخدما الساللم من بناية املطهرة  التس
املتاخمة للمسجد. وأضافوا أنهم سلموا االسرائيلي للشرطة االسرائيلية 
ــينفذ مجزرة كبيرة عند صالة الفجر  معربني عن اعتقادهم بأنه »كان س
بحق املصلني«. من جهته، رفض الشيخ محمد حسني املفتي العام للقدس 
ــجد األقصى املبارك مزاعم السلطات  ــطينية خطيب املس والديار الفلس

االسرائيلية ان املستوطن املتطرف مجنون.

عواص����م � وكاالت: يبدو ان 
ادارة الرئي����س االميركي باراك 
أوباما تراجعت كليا عن تعهدات 
الرئيس اوباما بالعمل على وقف 
االستيطان االسرائيلي في االراضي 
احملتلة، وخرجت وزيرة اخلارجية 
االميركي����ة هي����الري كلينتون 
مبواقف مطابقة ملوقف حكومة 
رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني 
نتانياهو حينما اعربت عن دعمها 
لطلب اس����رائيل استئناف هذه 
املفاوضات »في اقرب وقت ممكن« 
ومن دون اي شروط مسبقة. وهو 
ما رفضته الرئاسة الفلسطينية 
التي ردت مؤكدة انها مس����تعدة 
للمفاوضات على اس����اس وقف 
واض����ح لالس����تيطان. في حني 
اعتب����رت اجلبهة الدميوقراطية 
لتحرير فلس����طني تصريحات 
كلينتون »تراجعا« عن خطاب 
أوباما في القاهرة في الرابع من 
يونيو املاضي.  موقف كلينتون 
اثار غضبا فلسطينيا جاء خالل 
مؤمتر صحافي مشترك مع رئيس 
ال����وزراء االس����رائيلي بنيامني 
نتانياهو في القدس احملتلة وقالت 
فيه: »اريد ان ارى الطرفني وقد 
بدآ املفاوضات ف����ي اقرب وقت 
ممكن«. واضافت »ما هو مهم وكما 
الوزراء االسرائيلي  قال رئيس 

حائط البراق صامد أمام المحاوالت اإلسرائيلية المستمرة لطمس هويته اإلسالمية
رام اهلل � أ.ش.أ: ف���ي الوق���ت الذي تس���تمر فيه 
االعتداءات اإلسرائيلية على املسجد األقصى، في إطار 
احملاوالت اإلسرائيلية املستميتة لتهويد القدس، تزايدت 
التحذيرات من خطورة األنفاق التي تقوم بحفرها قوات 
االحتالل اإلسرائيلي حتت املسجد االقصى املبارك والتى 

أدت إلى تعرية بعض األساسات للمسجد.
ولم تكن تلك احملاوالت هي األولى، ولعل ما حدث 
حلائط البراق، الذي يطلق عليه اليهود حائط املبكى 
منذ أن أصدر وزير خارجية بريطانيا األس���بق ارثر 
جيمس بلفور وعده املشؤوم عام 1917م بحق اليهود 
في وطن قومي في فلس���طني. أخذ االسرائيليون في 
استغالل ما أسموه »حائط املبكى« في الترويج والدعاية 
جلذب أكبر عدد من املهاجرين اليهود الى فلس���طني 
لربطهم بأثر مقدس لهم يجمعهم فوق أرض فلسطني 

العربية.
وقد بدأ اليهود في محاوالتهم االولى، لتغيير املعالم 
التاريخية حلائط البراق الش���ريف وبدأوا يتسللون 

إليه ويضعون حوله الستائر ويضيئونه باملصابيح، 
ويتجمهرون حوله أيام السبت مما آثار حفيظة املواطنني 
العرب ضد احملاوالت اليهودية الرامية الى إقرار حقوق 
ثابتة لهم في احلائط الش���ريف، وبدأت االشتباكات 
اليومية بني العرب واليهود، إلى أن بلغت ذروتها عام 
1929م حني اضطرت سلطات االنتداب البريطاني آنذاك 
إلى التدخل لوضع حد للمشاكل بني العرب واليهود 

في حق ملكية حائط البراق الشريف.
ويزعم االس���رائيليون أن حائط البراق هو األثر 
املتبقي من هيكل س���ليمان، وميتد أمام هذا احلائط 
رصيف، بعرض أربعة أمتار تقريبا، ويتشكل ضمن 
احلائ���ط جتويف صغير ثبت ف���ي الكتب التاريخية 
اإلس���المية، أن رسول اهلل محمد ژ ، ربط براقه في 
هذا التجويف أثناء االسراء به من املسجد احلرام الى 
املسجد االقصى.. ومنذ ذلك التاريخ يطلق اسم البراق 
الشريف على هذا احلائط، تيمنا بفعل رسول اهلل ژ 

حني ربط براقه الشريف بنفس احلائط.

وكان مسؤول ملف القدس حامت عبد القادر قد صرح 
بأن لديه وثائق وقرارات صادرة عن محاكم بريطانية 
في اواخر العشرينيات من القرن املاضي تؤكد ملكية 
املس���لمني حلائط البراق، نافيا بذلك زعم إس���رائيل 
بأحقيتها ف���ي ذلك احلائط، معتب���را أن تلك املزاعم 

اإلسرائيلية باطلة وليس لها اساس من الصحة.
ويقول الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة االسالمية 
العليا خطيب املس���جد االقصى »بالنسبة إلى حائط 
البراق أحب أن أؤكد أن ذلك احلائط هو جزء من سور 
املس���جد األقصى املبارك وهو وقف إسالمي وملكيته 
تعود للمس���لمني وحدهم، هذا مثبت عندنا في كتب 

الفقه وكتب السيرة النبوية أيضا«.
وأضاف »ال عالقة حلائط البراق باليهود وال عالقة 
لليهود بحائط البراق«، مشيرا إلى أن جميع احملافل 
الدولية أكدت أن حائط البراق هو ملك للمسلمني، وما 
يقومون به من أداء لطقوسهم فهو خارج السور في 

املوقع الذي يعرف بحارة املغاربة.

من المؤتمرلقطات

األمني العام املساعد وأمني السياسات باحلزب الوطني الدميوقراطي جمال مبارك يلقي كلمته في اليوم الثاني للمؤمتر السادس للحزب أمس

حائط البراق الذي يحاول اليهود طمس اسالميته


