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الطائف ـ كونا: أعرب النائب الثاني لرئيس 
مجلس الـــوزراء ووزير الداخلية الســـعودي 
األمير نايف بن عبدالعزيز عن أسفه ألن غالبية 
االرهابيني من العرب واملسلمني الذين يخالفون 

تعاليم االسالم متاما.
وأضاف األمير نايف وفقا لتصريح رسمي 
الليلة قبل املاضية خـــالل لقائه وزير داخلية 

كازاخستان سيرك بامبغانبيتوف ان اإلرهابيني 
بعد ان غسلت أدمغتهم بأفكار تخريبية ارهابية 
وغرر بهم يســـتهدفون بشـــكل خاص العاملني 
اإلسالمي والعربي والسعودية. وذكر ان السعودية 
تعرضت الى عشر عمليات ارهابية فيما استطاعت 
أجهزة األمن الســـعودية احبـــاط 220 محاولة 
ارهابية وألقـــت القبض على من يقف وراءها. 

ودعا األمير نايف الى تعـــاون دول العالم في 
مكافحة ظاهرة االرهاب وجتفيف منابعها وعقد 
اجتماع عاملي يشمل كل الدول املتضررة ومنها 
الواليات املتحدة ودول االحتاد األوروبي. وأكد 
ان السعودية فتحت قنوات للتعاون األمني مع 
جميـــع دول العالم، مضيفا ان تعاون بالده مع 

كازاخستان سيكون مفيدا ملكافحة االرهاب.

األمير نايف بن عبدالعزيز يأسف ألن غالبية اإلرهابيين عرب ومسلمين

v)رويترز( الرئيس السوري د.بشار األسد مستقبال رئيس الوزراء العراقي األسبق إياد عالوي في دمشق أمس 

عواصم ـ هدى العبود ووكاالت
الفشـــل  في وقت مازال فيه 
يواجه التحالف الوطني العراقي 
في اختيار مرشـــحه لرئاســـة 
احلكومة اجلديدة، أقر زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر بتعرضه 
الى ضغوط سياسية خارجية في 
اشارة إليران ملمحا الى امكانية 
الوزراء  قبوله بترشيح رئيس 

نوري املالكي لوالية ثانية.
فيمـــا بحـــث الرئيس جالل 
طالبانـــي في ثالثـــة اجتماعات 
منفصلـــة مـــع نائبيـــه عادل 
عبداملهدي وطارق الهاشمي ثم مع 
املالكي، األزمة احلكومية وضرورة 
التوصـــل التفاقات تنهي األزمة 

السياسية احلالية.
كما طالب رئيـــس »القائمة 
العراقية« اياد عالوي في دمشق 
القوى الدولية واإلقليمية بعدم 
التدخـــل في تشـــكيل احلكومة 
العراقية اجلديدة، مناشدا سورية 
املســـاعدة في خلق هذا املفهوم 

والتوسط لدى إيران في ذلك.
وأكد عالوي إثر لقائه الرئيس 
الســـوري بشار األســـد أن قرار 
تشـــكيل احلكومة العراقية هو 
»قرار عراقـــي«، طالبا من دول 
التدخل بالشـــأن  املنطقة »عدم 
العراقي الداخلي«. وأضاف عالوي 
الدولي  »لقد طلبنا من املجتمع 
الواليات املتحدة  وعلى رأســـه 

لندن ـ عاصم علي
كشفت مصادر أمنية بريطانية أن مسلمني بريطانيني 
يتدربون مع تنظيم »القاعدة« كانوا يخططون لعملية 
واسعة النطاق باستخدام أسلحة رشاشة في لندن وعواصم 
أوروبية أخرى على غرار اعتداءات مومباي عام 2008، 
والتي أودت بحياة 173 شــــخصا وجرحت 300 آخرين. 
وأعربت هذه املصادر في حديث خاص لصحيفة »ذي ديلي 
تليغراف« عن اعتقادها بأن التنظيم كان في املراحل األخيرة 
من استعداداته لهجمات منسقة على عواصم بريطانيا 
وفرنســــا وأملانيا، عندما كشــــفت أجهزة االستخبارات 
الغربية وبينها البريطانية )ام آي 6 وجي سي اتش كيو( 
اخلطط التي أعدها قادة كبار في »القاعدة« ينشطون في 
مناطق القبائل الباكســــتانية. وبحسب املصادر، نفذت 
وكالة االستخبارات املركزية )سي آي ايه( سلسلة غارات 
جوية ضد قادة التنظيم عبر طائرات من دون طيار من 
طراز »بريدايتور« مزودة بصواريخ »هيلفاير«. وأودت 
إحدى هذه الغارات بالقيادي املصري في »القاعدة« املكنى 
بـ »الشيخ فاحت« وبـ »عبدالرزاق« في شمال وزيرستان، 
ما أسفر عن الغاء الهجمات، والسيما أن األخير كان قائد 

عمليات »القاعدة« في باكستان وأفغانستان. 

العراق: عالوي يستنجد باألسد لوقف التدخل اإليراني..
والصدر يقّر بـ »ضغوط« للموافقة على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة

الـــدول اإلقليمية  إلى  باإلضافة 
أن يقفوا على مسافة واحدة من 
العراقية السياســـية،  األطراف 
وأن تبتعد عن التدخل في الشأن 
العراقي الداخلي، لكي يتســـنى 
للفصائـــل العراقية التي حملها 
الشـــعب العراقي إلـــى املجلس 
النيابـــي أن جتلـــس معا وجتد 

احللول العراقية الوطنية«.
وأكـــد عالوي وجـــود »أدلة 
كبيرة« على التدخالت اإلقليمية 

والدوليـــة في الشـــأن العراقي 
الداخلي. وتابع عالوي »لقد طلبنا 
من قادة العرب والدول األجنبية 
التي لها عالقة طيبة مع إيران أن 
يطلبوا من إيران عدم التدخل في 
الشأن العراقي، وهذا ما ناقشناه 

مع الرئيس السوري«.
من جانبه، أقر الزعيم الشيعي 
العراقي املقيم في إيران مقتدى 
بـ  الصدر بوجـــود مـــا وصفه 
»ضغوط سياســـية البد منها«، 

في عملية اختيار مرشح ملنصب 
رئيس الوزراء من حتالف يضم 

األحزاب الشيعية.
وردا على سؤال من أحد أتباعه 
حول ضغوط سياســـية، أجاب 
مقتـــدى الصـــدر أن »الضغوط 
السياســـية البد منها في العمل 
السياسي، واعلموا أن السياسة 
هي أخذ وعطاء ومهما كان املرشح 

قدميا أو جديدا«.
وأضاف »البد أن تكون خدمتكم 

ورفع مظلوميتكم قدر اإلمكان هي 
هدف الهيئة السياسية وهذا ما 
وجدتهم ساعني له، فقفوا معهم 
في خندق واحد. ومن يقف ضدهم 
فهو يقف ضـــد املصالح العامة 

واخلاصة التي تتوخاها«.
وكانـــت صحيفة »الشـــرق 
األوسط« اللندنية قد نقلت امس 
عن مصادر في االئتالف الوطني 
العراقـــي القول ان الصدر وافق 
بعد ضغوط من إيران على تولي 

املالكي رئاســـة احلكومة مقابل 
»ضمانات«.

وقالت مصـــادر في االئتالف 
الوطني العراقـــي بزعامة عمار 
احلكيـــم ان موافقة زعيم التيار 
الصدري على تولي املالكي رئاسة 
احلكومة املقبلة جاءت بعد تقدمي 

ضمانات من قبل املالكي.
وأضافت املصادر أن »إيران 
كان لها الـــدور الكبير في إقناع 
كثيـــر من اجلهات التي تعارض 

تولي املالكي والية ثانية«.
ويـــدور جدل في األوســـاط 
السياسية حول تأييد الصدر إلعادة 
ترشيح رئيس الوزراء املنتهية 
املالكي في اآلونة  واليته نوري 
النائب  األخيرة. من جهته، قال 
التيار الصدري بهاء  البارز عن 
األعرجي لوكالة األنباء الفرنسية 
إن الصدر يخول الهيئة السياسية 
اتخاذ القرار املناسب. وأضاف أن 
رأي الصـــدر »ال يتضمن تأييدا 

ألحد« من املرشحني، وهما املالكي 
ونائب رئيس اجلمهورية عادل 
عبد املهدي القيادي في املجلس 

األعلى بزعامة عمار احلكيم.
وأكد األعرجي ردا على سؤال 
»ال يوجد تباين في الرأي« داخل 
الهيئة السياسية للتيار الصدري. 
التيار  وخلص األعرجي موقف 
بالقول »نحن ال نعطي صوتنا 
للمالكي، لكن إذا فاز فال اعتراض 

لدينا«.

وّجه انتقادات حادة لـ »فوكس« المملوكة للملياردير اليهودي مردوخ

أوباما: الحرب في أفغانستان
أكثر قسوة من نظيرتها في العراق

واشنطن ـ أ.ش.أ: اعتبر الرئيس األميركي باراك 
أوباما أن احلرب في أفغانســــتان »أكثر قسوة من 
احلرب في العراق«، لكنه أكد في الوقت نفســــه أن 
اســــتراتيجيته »لم تخفق حتى اآلن«، خاصة فيما 

يتعلق بزيادة عدد القوات األميركية هناك.
وقال أوباما في مقابلة مع مجلة »رولينغ ستونز« 
إن جهوده لتحســــني الوضع في أفغانستان تؤتي 

ثمارها ببطء.
وأضاف أن احلرب في أفغانستان »قضية بالغة 

الصعوبة.
كنت أعلم قبل عام أن األمر سيكون قاسيا وأعتقد 
أنه بعد عام سأظل اكتشف أن األمر قاس والوضع 

فوضوي«.
وشدد على أن »احلرب في أفغانستان أكثر قسوة 

من احلرب في العراق«.
واشــــار إلى أن القوات األميركية أحرزت تقدما 
عبر إقامة منطقة آمنة حــــول قندهار، لكن مازالت 
قندهار حتى اآلن مكانا غير آمن، كما لم تكن املوصل 
والفلوجة مدينتني آمنتني في أوقات معينة من احلرب 

في العراق.

وتطرق الرئيس األميركي إلى إقالة اجلنرال ستانلي 
ماكريستال القائد السابق للقوات األميركية والدولية 
في أفغانســــتان، معتبرا أن هــــذا األمر »آمله«، لكنه 
اســــتطرد قائال »حني أعهد إلى شــــخص بحياة 100 
ألف رجل وامرأة ينبغي عليه أن يتحلى بســــلوك 

مثالي«.
الى ذلك، وجه الرئيس األميركي انتقادات حادة إلى 
شبكة »فوكس نيوز« اإلخبارية األميركية اململوكة 
للملياردير اليهودي املعروف روبرت مردوخ، والتي 
وصفها بأنها »شبكة اخبارية متارس سياسة هدامة 
ضد مسيرة التنمية طويلة املدى في الواليات املتحدة«. 
وذكرت شبكة »سي ان ان« اإلخبارية األميركية أن 
أوباما قارن بني شــــبكة »فوكس نيوز« ومجموعة 
الصحف اململوكة للمليادير وليام راندولف هيرست 
والتي استخدمت في الترويج لوجهات نظر سياسية 

متحيزة.
وتابع قائال »انني ال اتفق متاما مع وجهات النظر 
التي تذيعها شبكة »فوكس نيوز« والتي اعتقد أنها 
متارس دورا مدمرا ملســــيرة النمو االقتصادي في 

الواليات املتحدة على املدى الطويل«.

أميركا تفرض عقوبات مالية على 8 مسؤولين إيرانيين

حرب اإلنترنت محور اهتمام في إستراتيجيات الحرب بإسرائيل

واشـــنطنـ  أ.ف.پ: أعلنت الواليات املتحدة امس 
انها فرضت عقوبات على 8 مسؤولني إيرانيني تتهمهم 
بارتـــكاب انتهاكات »خطيرة« حلقوق اإلنســـان من 
خـــالل جتميـــد أي أرصدة ميلكونها علـــى األراضي 

األميركية. 
وذكر بيان أصدره البيت األبيض ان هؤالء املسؤولني 
وبينهـــم وزراء حاليون وســـابقون »متورطون في 
انتهاكات خطيرة حلقوق اإلنســـان ارتكبت أثناء أو 

بعد االنتخابات الرئاسية في 2009 بإيران«.
وأوضحت وزارة اخلزينـــة ان الرئيس االميركي 
باراك اوباما »وقع اليوم )امس( مرســـوما رئاســـيا 
يفرض عقوبات على مســـؤولني ايرانيني تبني انهم 
مســـؤولون او شـــركاء في انتهاكات خطرة حلقوق 

اإلنسان تورطت فيها الدولة اإليرانية«.
وبـــني الذين تطولهم هـــذه العقوبات محمد علي 

جعفري قائد احلرس الثوري وسيد مرتضوي املدعي 
العام السابق لطهران الذي أقيل في منتصف أغسطس 
بعد حتميله مسؤولية مقتل 3 معارضني في السجن 

في يوليو 2009.
ويعد مرتضوي من أبرز املتحمســـني للقمع الذي 
أعقب إعادة انتخاب الرئيس اإليراني محمود احمدي 
املثيـــرة للجدل في يونيو 2009 والذي شـــهد مقتل 
العشـــرات. وبني هؤالء أيضا مصطفى محمد النجار 
وزير الدفاع األسبق وحيدر مصلحي وزير االستخبارات 
وحسني تائب القائد السابق ملليشيا الباسيدج التي 
دخلت في صدامات عنيفـــة مع احملتجني على إعادة 

انتخاب جناد.
وأكد البيت األبيض ان »الواليات املتحدة ستقف 
دائما الى جانب أولئك الذين يريدون إسماع صوتهم 

في إيران«.

الق��دس � رويت��رز: قالت مص��ادر أمنية 
اس��رائيلية إن حرب االنترنت تبلورت ش��يئا 
فش��يئا لتصبح ركنا رئيس��يا ف��ي التخطيط 
االس��تراتيجي إلس��رائيل م��ع انش��اء وحدة 
مخابرات حربية جديدة تش��تمل على أساليب 
اختراق املواق��ع االلكترونية ذات التكنولوجيا 

املتقدمة.
وكان امليجر جن��رال عاموس يادلني رئيس 
ش��عبة املخابرات العس��كرية قد كشف النقاب 
في العام املاضي عن اخلي��ارات التي تنتهجها 
اسرائيل لتخريب شبكات الكمبيوتر الرئيسية 
خلص��وم مثل ايران عالوة عل��ى آليات حماية 

االجهزة اإلسرائيلية احلساسة.
ومنذ ذل��ك الوقت وضع��ت حكومة رئيس 
الوزراء بنيام��ني نتنياهو نصب أعينها خوض 
حرب االنترنت بوصفه��ا اولوية قومية. وقال 
مصدر رفيع ش��ريطة عدم الكشف عن اسمه 
»هن��اك دروع مض��ادة للصواريخ م��ع إعداد 
اجلبه��ة الداخلية للصمود أمام حرب صواريخ 

في املستقبل«.
ڤي��روس  اكتش��اف  ع��ن  اإلع��الن  وكان 
ستاكس��نت � وهو أحد ڤيروس��ات الكمبيوتر 
الت��ي تهاجم البرمجيات الصناعية � في مفاعل 
بوش��هر النووي بإيران واحتمال تس��لله الى 
عمق البرنامج النووي االيراني قد دفع اخلبراء 
األجان��ب ال��ى التلميح بضلوع اس��رائيل في 

ذلك.

وامتنع��ت اس��رائيل عن التعقي��ب عن اي 
عملي��ات بعينها. ويق��ول احملللون إن إمكانات 
حرب االنترنت متنح اس��رائيل بديال خفيا عن 
الضرب��ات اجلوي��ة التي كان م��ن املتوقع منذ 
وقت طويل ان تشنها الدولة العبرية على ايران 
وهي الضربات التي ستصادف عراقيل عملية 
هائلة فضال عن انها تنطوي على خطر إشعال 

فتيل حرب في املنطقة.
وتق��ول مصادر أمنية إنه على مدى العامني 
املاضيني أنش��أت ش��عبة املخابرات العسكرية 
� املتخصص��ة في آلي��ات التنصت والتصوير 
التجس��س  وأس��اليب  الصناعي��ة  باألقم��ار 
االلكترون��ي االخرى � وح��دة متخصصة في 
ش��ؤون ح��رب االنترنت يعمل به��ا مجندون 

وضباط عاملون.
ولم توضح هذه املص��ادر حجم االمكانات 
الهجومي��ة له��ذه الوح��دة لكنها اش��ارت الى 
ان دفاعات ح��رب االنترنت االس��رائيلية من 
اختصاص جه��از األمن الداخلي االس��رائيلي 

)شني بيت( بصفة أساسية.
وعل��ى اي حال فان درء اخلط��ر او إحلاق 
الض��رر بالش��بكات الرقمية احلساس��ة ميثل 
انظمة مرتبطة ببعضها. وغالبا ما تلجأ الشركات 
التكنولوجيا  ف��ي  املتخصص��ة  االس��رائيلية 
املتقدمة وهي ش��ركات رائدة ف��ي مجال أمن 
املعلوم��ات الى توظي��ف قدام��ى العاملني في 

وحدات الكمبيوتر اخلاصة بالقوات املسلحة.

الكوريون الشماليون يدبرون أمورهم إليجاد الطعام 

ميليباند ينسحب من السياسة بعد خسارته أمام شقيقه

بيونغ يانــــغ ـ أ.ف.پ: رجل يحمل 
حطبا على ظهره، وخضار مزروع على 
جوانــــب الطرق، وماعز ترعى في احد 
احلقول.. على الكوريني الشماليني ان 
يتدبروا أمورهم إليجاد الطعام في بلد 
اجتاحته مجاعة في تسعينيات القرن 
املاضي ويعاني مــــن نقص مزمن في 
املواد الغذائية.  وفي الوقت الذي يعد 
فيــــه »القائد الغالي« كيــــم جونغ ايل 
)68 عاما( األوضاع لكي يخلفه جنله 
األصغر كيم جونغ اون )27 عاما( على 
ما يبدو، فإن القائد املقبل سيرث اقتصادا 
منهارا. وميكن للزائر على منت حافلة 
في ضواحي بيونغ يانغ ان يرى عددا 
من بساتني اخلضار في اي مكان: على 
جوانب الطرق او أمام مطعم مخصص 
لألجانب او بني شجرتني على طول جادة 

مؤدية الى املطار.
ويقوم السكان بصيد األسماك في 
األنهر. ومير رجل يحمل على ظهره حطبا 
في حي ال ميكن حتديد ما اذا كان ريفيا 
ام مدنيا ترعى فيه أبقار وماعز بالقرب 
من حقل لألرز. ويسير مارة آخرون وهم 

يحملون اكياسا كبيرة على ظهورهم على 
طول »الطريق السريع للبطل الشاب« 
املؤدية الى خارج العاصمة والتي تعتبر 
واحدة من الطرق الســــريعة الـ 4 في 
البالد. وتعتبر اجلوانب السفلى األكثر 
اكتظاظا في اجلادة املؤلفة من عشرة 
خطوط، الن عدد الدراجات يفوق بكثير 
احلوافــــل احمللية الصغيرة التي تنقل 
الركاب نحو مدينة نامبو )غرب بيونغ 
يانغ(. ويوضح دليل سياحي »بالدنا 
تفتقر الى النفط. ونحن نقوم بكل ما 
بوسعنا لالقتصاد، لهذا ال ترون الكثير 
من الســــيارات«. وال يسمح للزائرين 
األجانب بالتنقل من دون مرافق رسمي 
في كوريا الشمالية. ويجعل الدليل من 
الصعب زيارة احد املتاجر كما يتعلل 
بضيق الوقت لرفض التوجه الى سوق 
محلية تابعة للدولة مع انها »شعبية 
جدا«. احملالت »الرســــمية« موجودة 
عادة في الطابــــق األرضي للعديد من 
املباني. لبعضها واجهات ميكن للناظر 
من نافذة احلافلة ان يرى فيها أحذية 
وزجاجــــات وعلبا من الطعام. ويغلق 

متجر كبير مجهز بساللم كهربائية ابوابه 
عند الســــاعة 18.00. وفرضت األسرة 
الدولية على البالد في السنوات االخيرة 
سلسلة من العقوبات االقتصادية على 
خلفية التوتر املستمر حول برنامجها 
النووي. وفي ستينيات القرن املاضي، 
بعد حرب الكوريتني )1950-1953( التي 
انتهت بتكريس االنقسام بني شطري 
شبه اجلزيرة الكورية، أطلقت كوريا 
الشمالية برنامجا مكثفا للتصنيع حتى 
انهــــا جتاوزت جارتها في اجلنوب. اال 
ان االقتصاد املخطط له تدهور قبل ان 
ينهار مع توقف املساعدات والعالقات 
التجارية مع الكتلة السوفييتية السابقة. 
وضربت مجاعة اســــفرت عن مليون 
قتيل بحســــب منظمات غير حكومية 
في التسعينيات )1995-1998( كما ان 
البالد تعاني بانتظام من نقص في املواد 
الغذائية. وتشير األمم املتحدة الى ان 
ثلث االطفال يعانون من سوء التغذية. 
وال يتجاوز سعر تذكرة املترو في بيونغ 
يانغ والتــــرام الكهربائي او احلافلة 5 

وون )30 سنتا اميركيا(.

لندنـ  د.ب.أ: انسحب وزير اخلارجية البريطاني السابق 
ديڤيد ميليباند من عالم السياســــة امس بعد أيام قليلة من 
هزميته بفارق ضئيل أمام شــــقيقه األصغــــر ايد الذي فاز 
مبنصب زعيــــم حزب العمال. وقال ميليباند )45 عاما( إنه 
يريد أن مينح شــــقيقه األصغر »احلرية واملساحة« ليتقدم 
في عمله السياســــي بدون »أن يتسبب وجود شقيقه األكبر 
إلى جانبه في شعوره باالرتباك«. وكان ديڤيد ميليباند قد 
شــــغل منصب وزير اخلارجية فــــي حكومة رئيس الوزراء 
البريطاني السابق غوردون براون )2007-2010(. وخدم في 

وقت سابق كمستشار مقرب من رئيس الوزراء السابق توني 
بلير ووزير في حكومة بلير عام 2005. وكانت هناك تكهنات 
مكثفة حول ما إذا كان ديڤيد ميليباند، الذي كان ينظر إليه 
على أنه األوفر حظا لقيادة حزب العمال حتى الدقيقة األخيرة 
سوف يبقى في مقدمة جبهة املعارضة. وأفادت التقارير بأن 
ديڤيد ميليباند شعر باالستياء من أخيه بسبب انتقاده قرار 
حكومــــة بلير باالنضمام إلى غــــزو العراق عام 2003، وهو 
القرار الذي أيده ديڤيد في تصويت برملاني حاسم حيث قال 

شقيقه ايد أمس االول إن القرار كان خاطئا.

عواصمـ  وكاالت: بحماية مكثفة من شرطة االحتالل وحرس 
حدوده التي انتشرت في املكان، اقتحمت مجموعات من اليهود 
املتطرفني واملســــتوطنني امس باحات املسجد االقصى املبارك 
في مدينة القــــدس احملتلة. وذكرت محطات اذاعية محلية في 
غزة ان هؤالء املتطرفني قاموا بجوالت داخل احلرم القدســــي 
الشريف بحماية من الشرطة فيما سادت اجواء شديدة التوتر 
مختلف انحاء املدينة املقدسة. الى ذلك، شنت االحزاب اليمينية 
االسرائيلية املتطرفة حملة حتريضية وانتقادية قاسية ضد 
تقرير حقوقي نشره مركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان 
في األراضي احملتلة »بتسيلم«، وقال فيه إن 6371 فلسطينيا 
استشــــهدوا مقابل مقتل 1083 إسرائيليا منذ اندالع االنتفاضة 
الثانية في سبتمبر عام 2000. وقال عضو الكنيست االسرائيلي 
عن حزب االحتاد الوطني املتطرف اريه الداد ان التقرير يشتم 
منه رائحة انتقادية لقلة عدد القتلى اليهود مقابل الفلسطينيني، 
مشــــبها االمر مبنظمات االجرام التي تشتكي من جناح سلطة 
القانون في قتل اعداد اكبر من القتلة مقابل قتل املجرمني لعدد 
اقل من رجال القانون وبهذا يحتجون على غياب التوازن. من 
جهته دعا عضو الكنيست من نفس احلزب ميخائيل بن اري 
الى قتل 500 فلسطيني مقابل كل قتيل يهودي. واضاف: »لقد 
علمتنا قضية اجلندي شاليط ان كل جندي اسرائيلي يساوي 
مئات »املخربني القتلة« حتى وفقا للطريقة العربية، لذلك فان 
قتل 6000 من االعداء ومؤيديهم يعتبر كمية قليلة وغير كافية 
في حرب ضد عدو بهيمي ال يحمل أي قيمة حلياة البشر، وحتى 
نتمكن من جلم االرهاب يجب ان نقتل 500 فلســــطيني مقابل 
كل يهودي وليس 6 كما هو احلال اليوم اضافة الى مســــاواة 
شــــروط اعتقال املخربني مع شــــروط البئر التي يوجد فيها 
شليط«. الى ذلك، ســــارع رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني 
نتنياهو الى التنصل مما جاء في كلمة ليبرمان امام اجلمعية 
العامة لالمم املتحدة في نيويورك، االمر الذي يكشف مرة اخرى 
عن مدى عمق اخلالفات بــــني نتنياهو ووزير خارجيته فيما 
يتعلق بفرص الســــالم. وذكر بيان صادر من مكتب نتنياهو 
في القدس ان »محتوى كلمة وزير اخلارجية في االمم املتحدة 

لم يتم التنسيق له مع رئيس الوزراء.

متطرفون يهود ومستوطنون يقتحمون المسجد األقصى المبارك

نائب إسرائيلي يطالب بقتل 500 فلسطيني مقابل كل قتيل يهودي

بريطانيا: غارات أميركية على باكستان
أحبطت هجومًا إرهابيًا يستهدف عواصم أوروبية

قيادي بطالبان الباكستانية: أسامة بن الدن حّي
إس��الم آباد � وكاالت: قال قائد كبير 
في طالب��ان الباكس��تانية في تس��جيل 
مص��ور إن زعيم تنظيم القاعدة أس��امة 
بن الدن حي و»نش��ط للغاية« في توجيه 
التنظي��م. ويظه��ر ول��ي الرحم��ن قائد 
طالبان الباكستانية في إقليم وزيرستان 
اجلنوبية واملساعد املقرب لزعيم احلركة 
حكيم اهلل محسود في التسجيل املصور 
وكان ف��ي االص��ل بحوزة مص��ادر في 
املناط��ق القبلية الباكس��تانية. وقال ولي 
الرحم��ن إنه لم يلتق ب��ن الدن أبدا لكنه 
متأكد أن الرجل على قيد احلياة ونش��ط. 

وأضاف ول��ي الرحمن في حضرة اثنني من حراس��ه في 
حني اس��تقرت بندقية كالش��نكوف عند قدمه »بالنس��بة 

لس��ؤالك حول أس��امة وع��ن لقائي معه: 
ل��م ألتقه قط لكني اس��تطيع أن اقول لك 
وبكل ثق��ة وصدق إنه الي��زال على قيد 
احلياة. هو نش��ط متاما وهو على اتصال 
مس��تمر مع اشخاص معينني في تنظيمه 
وهو مس��تمر في توجيه التعليمات لهم«. 
وقال ول��ي الرحمن »القاعدة تنظيم عاملي 
تنتشر فروعه في كل العالم تقريبا سواء 
في البلدان العربية أو أوروبا أو أميركا أو 
شبه القارة الهندية«. وأضاف »لهم فروع 
في كل هذه املناطق. ما من ش��ك في أنهم 
حملوا القضية املقدس��ة عل��ى أعناقهم. 
وقدم��وا من أجلها الكثير من التضحي��ات. وحتدوا القوة 

االمبريالية العظمى وهي أميركا وكلفوها هزائم قاسية«.

أسامة بن الدن


