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اجلزائرـ يو.بي.آي: دعا حزب جبهة التحرير الوطني اجلزائري 
البرملان إلى وضع قانون يجرم االستعمار ردا على قانون فرنسي 

صدر العام 2005 ميجد االستعمار الفرنسي.
وشدد املجلس الوطني حلزب الغالبية البرملانية في اجلزائر 
الذي يرأســــه شرفيا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ويقوده فعليا 
وزير الدولة واملمثل الشخصي لبوتفليقة عبدالعزيز بلخادم على 
ضرورة سن قانون يجرم االستعمار الفرنسي. ويأتي هذا االقتراح 

األول من نوعه وســــط فتور في العالقات اجلزائرية ـ الفرنسية 
جتسد من خالل رفض الرئيس بوتفليقة استقبال اتصاالت وعقد 
اجتماعات مع الرئيس الفرنســــي نيكوال ساركوزي منذ أكثر من 
عــــام بعد رفض األخير الدعوات املتكررة لبوتفليقة بضرورة أن 
تقدم فرنسا اعتذارا رســــميا حلقبة االستعمار. وقال بلخادم ان 
مسألة جترمي االستعمار »يجب أن تقنن ألن االستعمار غير قابل 

إطالقا للتمجيد« وجدد دعوة فرنسا إلى االعتذار.

الجزائر لسّن قانون يجرم االستعمار ردًا على قانون فرنسي يمجده

ركاب طائرة أميركية يحبطون محاولة لنسفها من قبل نيجيري له عالقة بـ »القاعدة« 
ديترويــــتـ  أ.ف.پ: احبــــط ركاب طائرة محاولة لنســــفها من قبل 
احد الركاب في اجلو خالل رحلتها بني امســــتردام وديترويت يوم عيد 
امليالد أول من امس. وذكرت تقارير بثتها وســــائل اإلعالم األميركية ان 
منفذ محاولة االعتداء هو شــــاب نيجيري )23 عاما( يدعى عبدالفاروق 
عبداملطلب وانه اعترف حملققي مكتب التحقيقات الفيدرالي )اف بي آي( 
بعالقته بتنظيم القاعدة.وكانت قد تســــلمت الشرطة االميركية الرجل 
بسالم عقب هبوط الطائرة. ووصف البيت األبيض احلادثة »بالهجوم 
اإلرهابي« ولقد مت إبالغ الرئيس االميركي باراك أوباما الذي ميضي إجازة 
في هاواي، باحلادث على الفور. وإذ أمر الرئيس اوباما باتخاذ »جميع 
االجراءات الضرورية« لتعزيز تدابير األمن اجلوي فهو لم يغير برامجه 

بحسب ما أفاد املتحدث باسمه.

التزود بالمتفجرات في اليمن

واوضحت شبكة »سي إن إن« اإلخبارية نقال عن وثيقة ألجهزة األمن 
ان الرجل قال للمحققني انه حصل على املتفجرات في اليمن حيث تلقى 

اوامر بشأن توقيت استخدامها.
وذكر اجلمهوري بيت هوكسترا العضو في جلنة االستخبارات في 
مجلــــس النواب معلومات صحافية مفادها ان املشــــتبه به في االعتداء 

الفاشل زار مؤخرا اليمن.
وقال النائب اجلمهوري لوكالة فرانس برس »ميكن ان يكون اجرى 
اتصاالت مع االمام االميركي )انور( العولقي، الذي تشــــتبه السلطات 

اليمنية بأنه قتل في غارة جوية اول من امس.
وتساءل النائب هوكسترا: »هل هذا اإلمام يتمتع بنفوذ كاف في اليمن 

إلقناع أناس مبهاجمة الواليات املتحدة مجددا؟«.
وقد ورد اسم اإلمام انور العولقي في قضية اطالق النار الذي اسفر 
عن 13 قتيال و42 جريحا في قاعدة فورت هود العســــكرية )تكســــاس. 

جنوب( في اخلامس من نوفمبر.
ومطلق النار وهو طبيب نفسي عسكري يدعى نضال حسن اثار في 

2008 موضوع قتل اميركيني مع اإلمام.
 لكن وسائل اعالم نقلت عن مسؤولني في مكافحة االرهاب ان الفرضية 
األرجح حاليا هي ان اإلرهابي تصرف مبفرده. وكان اسم الشاب مدرجا 

في الئحة اشخاص موضع مراقبة. غير انه لم يكن يعتبر ناشطا خطرا 
ما سمح له على ما يبدو بالسفر الى الواليات املتحدة.

وأصيب في احلادث بعض الــــركاب بجروح طفيفة في حني اصيب 
منفذ محاولة االعتداء بحروق اشد خطرا.

وذكرت صحيفة نيويورك تاميز ان االرهابي قام بلصق مســــحوق 
متفجر على ســــاقه حيث كان يريد تفجيره بعد خلطه بسائل موضوع 
في حقنة. ووفق شــــهادات ركاب نقلتها وسائل اعالم اميركية، وقعت 
محاولة االعتداء قبل 20 دقيقة من هبوط الطائرة قبيل الســــاعة 12.00 

)18.00 تغ( مع نهاية رحلة طويلة استغرقت نحو 9 ساعات.
وقال احد ركاب الطائرة لقناة »ســــي ان ان«: ان الركاب سيطروا في 

ثوان قليلة على املشتبه به بعد ان الحظوا نارا في الطائرة.
واضاف انه قبل نحو 20 دقيقة من هبوط الطائرة »ســــمعنا صوت 

فرقعة وفوجــــئ اجلميع«. وتابع »وبعد ثوان قليلة رأينا ضوءا ناجما 
عن لهب كما بدا لنا ثم رأينا نارا. ودب الذعر بني الركاب. تدفق اجلميع 
على منطقة )النار( محاولني استخدام املاء او األغطية او مطفئة حريق.. 
واألمر الرائع هو ان اجلميع شــــاركوا في ذلك«. واضاف الراكب »تولى 
امر املشــــتبه به شــــاب كان يجلس بعد 3 او 4 صفوف ورائي. حصل 
عراك صغير.. ثم سيطر عليه ونحاه جانبا مبساعدة الطاقم، ومتكنوا 
من عزله..كان مصابا بحروق من الدرجة الثانية«.   وقال »ان الفوضى 
حدثت فقط في مستوى الصفوف الـ 6 او الـ 7 احمليطة )مبكان احلادث(. 

اما باقي ركاب الطائرة فال اعتقد انهم عرفوا باألمر«.

تعزيز أمن المطارات 

وإثر محاولة االعتداء الفاشلة، شددت السلطات الهولندية واالميركية 

إجراءات األمن في مطاراتها.
كما امرت السلطات في بريطانيا بتشديد اجراءات االمن في مطارات 

البالد خاصة الرحالت املتجهة الى الواليات املتحدة.
وقال متحدث باسم هيئة املطارات البريطانية ان »الركاب املسافرين 
الى الواليات املتحدة يجب ان يتوقعوا التعرض لعمليات تفتيش امنية 

اضافية قبل ركوب الطائرة«.

نيجريا تتعاون 

هذا وامرت احلكومة النيجيرية االجهزة االمنية في البالد بالتحقق 
مــــن هوية منفذ محاولة االعتداء والتعرف على دوافعه لشــــن الهجوم 

على الطائرة االميركية.
 واصدر امر التحري نائب الرئيس النيجيري جوالك جوناثان.

قبيل 20 دقيقة من هبوطها في ديترويت قادمة من أمستردام 

آليات رجال االمن واالسعاف حول الطائرة التي تعرضت حملاولة االعتداء في مطار ديترويت أمس األول  )أ.پ(

إسرائيل تقتل 6 فلسطينيين وفتح تتهمها بالتهرب من استحقاقات السالم

اشتباكات بين المعارضة والشرطة في إيران مع حلول ذكرى عاشوراء

نابلس ـ رويترز: قتل جنود 
إسرائيليون 6 فلسطينيني في 
حادثني منفصلني امس بالضفة 
الغربية احملتلة وقطاع غزة في 
واحدة من أشد موجات العنف 

خالل شهور.
 ثالثة مـــن القتلى ينتمون 
حلركـــة فتـــح التـــي يتزعمها 
الفلسطينية  الســـلطة  رئيس 
محمود عباس. واتهم مســـاعد 
كبير لعباس إسرائيل بتأجيج 
التوترات ومحاولة تدمير اجلهود 
الواليات املتحدة  التي تقودها 
الســـتئناف محادثات الســـالم 

املتوقفة.
وتأتي أعمال العنف قبل يوم 
من ذكرى حرب غزة التي أسفرت 
عن مقتل نحو 1400 فلسطيني 

و13 إسرائيليا. ومحادثات السالم 
متوقفة منذ ذلك الوقت.

وقالت متحدثة باسم اجليش 
اإلســــرائيلي إن جنــــودا قتلوا 
بالرصاص 3 فلسطينيني لالشتباه 
في محاولة تسللهم من قطاع غزة 
الواقع حتت سيطرة حركة حماس 
و3 نشــــطاء في الضفة الغربية 
متهمني بقتل مستوطن يهودي 
بالرصاص علــــى جانب طريق 

يوم اخلميس املاضي.
وقال مصدر أمني من حماس 
إن الـ 3 الذين قتلوا بالرصاص 
في غزة كانـــوا مدنيني على ما 
يبدو يجمعون قطعا من اخلردة 
في منطقة صناعية قرب احلدود 

اإلسرائيلية.
وفي الضفة الغربية أشـــار 

مسعفون فلسطينيون وشهود 
عيان إلى أن جنودا إسرائيليني 
طوقوا منزل 3 أعضاء بكتائب 
شهداء األقصى اجلناح العسكري 
حلركة فتح وقتلوا الـ 3، وأغضب 

ذلك الزعماء الفلسطينيني.
وقال نبيل أبوردينة أحد كبار 
مســـاعدي عباس لـ »رويترز« 
ندين بشدة استشهاد 6 مواطنني 
في نابلس وغزة خالل الساعات 
املاضية. هذا تصعيد إسرائيلي 
خطير يثبت أن إســـرائيل غير 

معنية بالسالم«.
واستطرد أن إسرائيل »تريد 
تفجير األوضاع حتى تتهرب من 
استحقاقات عملية السالم وهي 
بذلك تعمل على تدمير اجلهود 
الدولية وحتديدا األميركية الهادفة 

الستئناف عملية السالم«.
الوزراء  كما أصدر رئيـــس 
الفلسطيني سالم فياض بيانا 
القتل  ندد فيه بشـــدة بعملية 
ووصفها بأنها »متثل تصعيدا 
خطيرا وال ميكـــن النظر إليها 
إال في سياق اســـتهداف حالة 
التي متكنت  األمن واالستقرار 
الفلسطينية  الوطنية  السلطة 

من حتقيقها«.
واضاف »إن هذا اليوم يعتبر 
يوما حزينا لشعبنا الفلسطيني 

وسلطته الوطنية«.
وتابع »ومع ذلك فإن ثقتنا 
بشعبنا ووعيه ويقظته كبيرة 
وأكيدة بعدم االجنرار مرة أخرى 
العنـــف والفوضى  إلى دوامة 
وتقويض حالة االستقرار واألمن 

التي حتققت بفعل التفافه حول 
الســـلطة  التي بذلتها  اجلهود 
الوطنيـــة على هـــذا الصعيد. 
فشعبنا يدرك أن هدفا أساسيا 
إلسرائيل من وراء هذه األعمال 
واملمارسات العدوانية هو التهرب 
من االســـتحقاقات السياسية 

واألمنية املطلوبة منها«.
ودعا فياض في البيان »القوى 
الفاعلة في املجتمع الدولي إلى 
إلزام إسرائيل بوقف هذه األعمال 

العدوانية«.
املقابل، قالـــت متحدثة  في 
باسم اجليش اإلســـرائيلي إن 
اجلنود شنوا في نابلس »غارة 
محددة للقبض على اجلناة في 
الهجوم )على املستوطن( وخالل 
العملية قتل الـ 3 الضالعني في 

شن الهجوم«.
وأضافت أن أحد النشطاء على 
الغارة  األقل كان مسلحا خالل 
وأنه مت العثـــور على 4 بنادق 

وذخيرة في املكان.
وكان املستوطن أول إسرائيلي 
يقتل في هجوم لنشـــطاء في 

الضفة الغربية منذ 8 أشهر.
وذكرت مصـــادر من حركة 
فتح أن القتلى الـ 3 في املداهمة 
التي وقعت بالضفة الغربية من 
أعضائهـــا. وتابعت أنه كان قد 
مت نزع ســـالح الـ 33 مبوجب 
اجـــراءات أمنيـــة اتخذتها قوة 
التابعة لعباس وأن  الشـــرطة 
واحدا علـــى األقـــل منهم كان 
مدرجا في السابق ضمن قائمة 

إسرائيلية للمطلوبني.

طهرانـ  رويترز: قال موقع جرس اإلصالحي اإليراني على االنترنت 
إن شرطة مكافحة الشغب اإليرانية املسلحة بهراوات وغاز مسيل 
للدموع اشــــتبكت مع أنصار املعارضة في طهران الذين اســــتغلوا 
امس ذكرى عاشــــوراء في محاولة لتجديد االحتجاجات املناهضة 
للحكومة. وتابع أن قــــوات األمن أطلقت أعيرة نارية حتذيرية في 
الهواء والغاز املسيل للدموع لتفرقة احملتجني وهاجمت أيضا مبنى 
يضم وكالة الطلبة اإليرانيــــة لألنباء التي جلأ إليها بعض أنصار 

املعارضة لالحتماء بها.
وعلى الرغم من القبض علــــى كثيرين واحلمالت األمنية إال أن 
احتجاجات املعارضة تندلع مرارا منذ انتخابات الرئاسة التي جرت في 
يونيو والتي تقول املعارضة إنه جرى التالعب في نتيجتها لضمان 

فوز الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد بفترة رئاسة ثانية.
وقال موقع جرس »تشتبك قوات األمن املجهزة بشكل جيد بعنف 

مع أنصار املعارضة في العديد من أجزاء وسط طهران«.
وأضاف في وقت الحق »شــــرطة مكافحة الشغب تطلق أعيرة 
نارية في الهواء في ميدان انقالب لتفرقة املتظاهرين الذين يرددون 

شعارات مناهضة للحكومة«.
وال يتسنى التأكد بشكل مستقل من تقارير موقع جرس إذ يحظر 

على وســــائل اإلعالم األجنبية تغطية االحتجاجات بشكل مباشر. 
ويبدو أن وكالة الطلبة اإليرانية لألنباء تعمل بشكل طبيعي.

وقالت شاهدة عيان إن أنصار املعارضة احتشدوا في مجموعات 
على طول كيلومترات في شــــارع رئيسي بوسط العاصمة مضيفة 

»الشرطة ال تسمح لهم باالنضمام لبعضهم البعض«.
وكانت الشرطة اإليرانية حذرت املعارضة املؤيدة لإلصالح من 
تنظيم أي مظاهرات جديدة خالل تاسوعاء وعاشوراء وهما اليومان 
اللذان يحيي فيهما الشيعة ذكرى مقتل اإلمام احلسني حفيد النبي 

محمد ژ.
وفي إشارة إلى مزيد من االضطرابات احملتملة أفادت رسائل نصية 
على الهواتف احملمولة بأن احلركة اخلضراء املعارضة حثت الناس 

على التجمع في املنطقة نفسها بطهران صباح امس.
وأشــــعل فوز أحمدي جناد بفترة والية ثانية أكبر اضطرابات 

تشهدها اجلمهورية اإلسالمية منذ 30 عاما.
وتنفي السلطات مزاعم املعارضة بأنه جرى التالعب في نتيجة 
االنتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو وصورت االحتجاجات 
التــــي اندلعت بعد االنتخابات على أنها محاولة مدعومة من الغرب 
لإلطاحة باملؤسسة الدينية متهمة إصالحيني بارزين بتأجيج العنف 

بعد االنتخابات. وألقي القبض علــــى اآلالف بعد االنتخابات إال أن 
الهيئــــة القضائية تقول إنه أطلق ســــراح معظمهم ولكن أكثر من 
80 صدرت ضدهم أحكام بالســــجن مدة تصل إلى 15 عاما لصلتهم 

باالحتجاجات وأعمال العنف التي اندلعت بعد االنتخابات.
وعقــــدت االضطرابات الداخلية إليران خــــالف إيران مع الغرب 
بسبب أنشطتها النووية التي يعتقد الغرب إن لها أهدافا عسكرية 

في حني تنفي طهران ذلك وتقول إن أهدافها مدنية.
وتأتي التقارير باالشتباكات التي وقعت امس قبل أيام من انتهاء 
املهلة الزمنية التي حددتها القوى العاملية إليران للموافقة على اتفاق 
صاغته األمم املتحدة بأن ترســــل إيــــران مخزونها من اليورانيوم 
منخفض التخصيب للخارج مقابــــل احلصول على وقود من أجل 

مفاعل أبحاث في طهران. وتنتهي املهلة الزمنية بنهاية العام.
وتزايدت التوترات في إيران ثانية بعد وفاة رجل الدين املعارض 
االصالحي حسني علي منتظري عن 87 عاما في مدينة قم األسبوع 

املاضي.
ووفقا ملواقع املعارضة على االنترنت فقد حظرت السلطات إقامة 
مراســــم تأبني ملنتظري باستثناء تلك التي أقيمت في قم وفي بلدة 

جنف أباد مسقط رأسه.

حماس تؤكد أن القتلى الـ 3 في غزة مدنيون

)رويترز( تشييع شعبي حاشد للضحايا الـ 3 في نابلس بالضفة   فلسطينيتان تعاينان في بيتهما آثار الدمار الذي خلفه اجلنود اإلسرائيليون بنابلس وتسببوا في مقتل 3 فلسطينيني ينتمون لفتح )أ.ف.پ(

مصدر عسكري سعودي يؤكد:
 زعيم الحوثيين ُقتل ودفن

تركيا: اعتقال عسكريين  في قضية 
محاولة اغتيال نائب رئيس الحكومة

عواصمـ  وكاالت: وســـط انباء عن قبول احلوثيني لشروط 
السلطات اليمنية لوقف القتال، زعم مصدر عسكري سعودي 
لصحيفة منطقة جازان اإلخبارية السعودية مقتل قائد التنظيم 
احلوثي عبدامللك بدر الدين احلوثـــي متأثرا بجراحه وأنه مت 

دفنه في مقبرة »حيدان«.
وقال املصدر الذي وصفته الصحيـــــفة بالرفيع وطـــلب عدم 
ذكر اسمه إن »االستخبارات )السعودية( استطاعت حتديد مكان 
إقامة عبدامللك احلوثي زعيم التنظيم في منطقة وادي احلبال 
مبنزل املدعو مجاهد العقاد في وادي احلبال مبديرية ســـاقني 
مبحافظة صعدة بني مديريتي ساقني ومران والتي انتقل اليها 

احلوثي بعد تعرضه للقصف في منطقة مطرة«.
وأضاف املصدر »أن طلعتني جويتني استهدفتا يوم األربعاء 
املاضي منزل العقاد قضت على عبدامللك احلوثي ومستضيفه 
وبعـــض قادته املقربني ورجح أن يكون من ضمنهم محمد بدر 
الدين احلوثي شقيق عبدامللك احلوثي«. وتابع أن جثته دفنت 

فجر امس مبقبرة حيدان.

رسالة الحوثي للرئيس اليمني

في غضون ذلك، قالت مصادر سياســـية مينية إن أمني عام 
حزب احلق اليمنى »املعارض« حســـن زيـــد نقل يوم الثالثاء 
املاضى رســـالة للرئيس اليمنى على عبداهلل صالح من القائد 
امليدانى للحوثيني عبد امللك احلوثى تفيد بقبوله شروط السلطة 
لوقف القتال.وقالت املصادر في تصريح لصحيفة »الشـــارع« 
اليمنية األسبوعية املســـتقلة الصادرة امس إن احلوثى جدد 
في رسالته اســـتعداده للحوار والقبول بالنقاط اخلمس التي 

اشترطتها السلطة اليمنية لوقف احلرب.
واشترط احلوثى أن يكون ملف احلرب مع اململكة العربية 
السعودية خاصا به وبالسعودية، بحيث يعمل هو على تسويته 

بعيدا عن صنعاء.
وقال احلوثى في رسالته إنه إذا كانت هناك مصداقية فعلى 
اجليش اليمنى أن يوقف أول شىء ضرب املدنيني واألسواق، وأن 
كل شـــىء ميكن أن يتم بعد ذلك، وأنه سيقدم الحقا إيضاحات 
فيما يخص السعودية، وأنه يجب أن تبقى املسألة بينه وبني 

السعودية.
وقالت صحيفة »الشارع« إنها لم تتأكد من طبيعة رد الرئيس 
اليمنى على هذه الرسالة، وأشارت إلى أن اململكة أكدت في وقت 

سابق أنها ال ميكن أن تتعامل مع عصابة.

أنقرة ـ وكاالت: أعلنت هيئة األركان التركية امس اعتقال 8 
عناصر في اجليش خالل التحقيقات اجلارية حول ما تردد عن 

محاولة اغتيال نائب رئيس احلكومة بولنت ارينك.
ونقلت وكالة »أناضول« التركية عن بيان نشرته هيئة األركان 
على موقعها اإللكتروني أن العناصر )املعتقلني الثمانية( كانوا 

يخدمون في العاصمة أنقرة.
وذكر البيان أن العناصر الذين اعتقلوا في عمليات البحث 
التي أطلقت في املنطقة العسكرية التي يخدمون بها سيقوا إلى 

مقرات القيادة العسكرية املركزية في أنقرة.
من جهة اخرى، افاد مصدر قضائي ان محكمة في ديار بكر 
كبرى مدن جنوب شرق االناضول وجهت ليل امس االول اتهاما 
الى 23 مســـؤوال كرديا بإقامة صالت مع املتمردين االكراد في 

تركيا.
واضاف املصدر نفسه رافضا كشف هويته ان من بني هؤالء 
ثمانية رؤســـاء بلديات والنائب الكردي السابق هتيب دجلي 

الذي كان امضى عشرة اعوام في السجن.
ومت توقيف املشـــتبه بهم بعد توجيـــه االتهام اليهم، وهم 
ينتمون الى مجموعة من 35 شخصا اعتقلوا فجر اخلميس من 
جانب القوى االمنية خالل عملية واســـعة شملت املناطق ذات 

الغالبية الكردية في جنوب شرق البالد.

أنباء عن قبول الحوثيين شروط السلطة اليمنية

اتهام 23 مسؤواًل كرديًا باالتصال بـ »الكردستاني«


