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 طرابلس ـ رويترز: أفرجت 
السلطات الليبية امس عن ١٢ 
سجينا سياسيا بعد وساطة 
قامت بهـــا جماعـــة حلقوق 
االنسان كان لها صالت بسيف 
اإلسالم ابن الزعيم الليبي معمر 

القذافي.
  وقال محمد طرنيش رئيس 
جمعية حقوق االنسان إنه مت 
اإلفـــراج عنهم امـــس بعد أن 
أمضوا نحو ربع مدد األحكام 
الصادرة عليهم النتمائهم لعدة 

جماعات سياسية محظورة.
  وأضاف أن أحكام نحو ستة 

منهم كانت السجن املؤبد ومدد أحكام الباقني ال تقل عن ثالثة أعوام، 
وتابع أن املفرج عنهم في العشرينيات والثالثينيات واألربعينيات 

من العمر.
  وقالت صحيفة «قورينا» االلكترونية ان االثني عشر سجنوا 
في أوائل التســـعينيات النتمائهم الى جماعة مســـلحة محظورة 
ونسبت اإلفراج عنهم الى جهود جمعية حقوق االنسان التي كان 

سيف االسالم يرعاها.
  وأعلنت مؤسســـة القذافي اخليرية التي يرأسها سيف االسالم 
في ديسمبر انها ستنسحب من العمل السياسي وقال طرنيش إن 

سيف االسالم قطع عالقاته بجمعية حقوق االنسان.
  ودفعت مثـــل هذه اخلطوات احملللني الـــى االعتقاد بأن حملة 
اإلصالح التي يقودها فقدت قوتها الدافعة في صراع على السلطة 

مع احملافظني ومن بينهم بعض اخوته.
  لكن وســـائل إعالم قريبة من سيف االسالم تتحدث بصراحة 
عن قضايا حساسة مثل اجليش وغياب الدستور واحلكم الشعبي 

منذ اندالع االنتفاضة في تونس.
  وقال طرنيش ان اجلمعية تسعى منذ مدة طويلة لإلفراج عن 

السجناء السياسيني. 

 مياميـ  رويترز: أفاد اجليش األميركي أمس 
بأن سجينا أفغانيا سقط على االرض وتوفي 
في مركز االعتقال في غوانتانامو بعد ممارسة 

متارين رياضية على آلة متارين.
  وقالت القيادة اجلنوبية للجيش األميركي 
إن «أول معلم جول» املتهم بأنه قائد في طالبان 
وأنه أحد أتبـــاع القاعدة توفـــي في معتقل 

القاعدة البحرية األميركيـــة في غوانتانامو 
مساء الثالثاء املاضي. وكان جول (٤٨ عاما) 
يستخدم جهاز محاكاة يستخدم في التمرين 
على القفز واجلري. وقال مصدر قانوني إنه 
خارت قواه اثنـــاء التمرين لكن اجليش قال 
بعد ذلك إنه سقط أثناء االستحمام. وأضاف 
اجليش في إفادة صحافية «قام معتقلون اخرون 

مبجمع الزنازين مبساعدة جول بنقله الى نقطة 
حراسة من أجل الرعاية الطبية.. وعلى الفور 
نبه احلراس الفريق الطبي الذي وصل لكنه 
لم يكن يستجيب وقتها». وقال اجليش إنه مت 
نقل جول إلى الوحدة الطبية داخل املعسكر 
الذي كان يحجز فيه قبل أن ينقل الى مستشفى 

بالقاعدة لكن لم ميكن افاقته».

 وفاة معتقل أفغاني في غوانتانامو إثر ممارسته التمارين الرياضية

 خامنئي:  أحداث مصر وتونس «زلزال حقيقي» يمهد لـ «نظام إسالمي»

  واضاف خامنئي ان «الشعوب 
االخرى تراقبنا، وبالنسبة اليهم 
اهم ما حققته (الثورة االسالمية) 
هو استقاللنا السياسي ومقاومتنا 

لالعداء».
  وتابـــع ان «ثورتنا اصبحت 
مصدر وحي ومنوذجا بســـبب 
واســـتقرارها  اســـتمراريتها 
املبادئ»، بينما  وإصرارها على 
كان احلاضرون يهتفون «املوت 

الميركا، املوت السرائيل».
  واضاف مرشد الثورة االسالمية 
«ميكننا ان نسمع صدى صوتكم 
هناك. الرئيس االميركي االسبق 
خالل الثـــورة االيرانية قال في 

مقابلة ان ما يســـمعه في مصر 
مألوف. ما يسمع في القاهرة اليوم 

سمع في طهران في عهده».
  وحـــذر خامنئي مـــن تدخل 
الواليـــات املتحدة في التحركات 
الشعبية في مصر، قائال «ليس 
من حق اميركا التي دعمت عميلها 
ملدة ٣٠ عاما ان تتدخل في الشأن 

املصري».
  واضاف متوجها الى احملتجني 
املصريني «ال تثقـــوا مبا يلعبه 
الغـــرب واميركا مـــن دور فهم 
كانوا قبل ايـــام يدعمون النظام 
املصري، وال تثقوا بالدور االميركي 
واالوروبي ألنهما مستعدان لتبديل 

عميلهما بعميل آخر».
  وتابـــع ان «الوضـــع الراهن 
يتطلـــب مـــن االزهـــر ان يتخذ 
موقفا بارزا مما يجري في مصر»، 
مشيرا الى ان «االبواق االعالمية 
الغربية تنشر دعايات كاذبة بشأن 
التشيع  التدخل االيراني ونشر 

في مصر».
  وحمل آية اهللا خامنئي بعنف 
علـــى الرئيـــس املصـــري الذي 
وصفه بأنـــه «ال مبارك» واتهمه 
الشـــعب» و«عميل  بأنـــه «اذل 
وخـــادم للصهاينة»، معتبرا انه 
«لوال تبعيته للصهاينة لم يكن 
بإمكان الكيان الصهيوني فرض 

احلصار على غزة». واضاف ان 
«من يحكم اليوم مصر ومنذ ٣٠ 
عاما لم يعارض احلرية فحسب 
امنا كان عميال وخادما للصهاينة، 
مصر كانت حتمل راية مواجهة املد 
الصهيوني لكنها في ظل مبارك 
فرضت احلصار على الفلسطينيني 
في غزة ولوال تبعيته للصهاينة 
لم يكن بامكان الكيان الصهيوني 

فرض احلصار على غزة».
  كمـــا انتقد بعنـــف الرئيس 
التونسي املخلوع زين العابدين 
بن علي معتبرا انه «خائن منقاد 

الميركا».
  ورأى ان اسرائيل اليوم «اكثر 

 عواصم ـ وكاالت: أعدت جهات إسرائيلية ميينية 
متطرفة خارطة هيكلية توسع منطقة نفوذ بلدية القدس 
احملتلة بهدف منع االنسحاب من القدس الشرقية في 

حال التوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيني.
  وأفادت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية أمس بأنه وفقا 
للخريطة الهيكلية فإن حدود بلدية القدس ستتسع 
بشكل كبير وستمتد من بلدة بيت شيمش غرب القدس 
إلى البحر امليت شرقا ومن مستوطنة «بيت إيل» في 
الشمال واملالصقة ملدينة رام اهللا في الضفة الغربية 
حتى جنوب كتلة «غوش عتصيون» االســــتيطانية 

الواقعة بني القدس واخلليل.
  وقالت اإلذاعة إنه سيتم تنفيذ اخلارطة الهيكلية 
خالل ٤ عقود «ومتنع تقسيم املدينة». وطور اخلريطة 
الهيكلية مكتب املهندسني «غيرتنير» ومن بني املبادرين 

إليها رجل األعمال األسترالي كيڤني برميايستر.
  وزعم املبادرون إلى هذه اخلارطة أنها ســــتعود 
بالفائدة على الفلسطينيني املقدسيني من خالل جذب 
السياح إلى القدس، لكن جمعية «عير عميم» اإلسرائيلية 
املناهضة لالحتالل واالستيطان هاجمت هذه اخلارطة 
الهيكلية وعقبت عليها بالقول إن «أعضاء كنيســــت 
ومنظمات من معسكر اليمني املتطرف يتنافسون فيما 
بينهــــم حول من يطرح خططا من أجل احلفاظ على 

الوحدة الوهمية للقدس».
  في ســــياق متصل، فرضت الشرطة اإلسرائيلية 
شروطا لدخول املصلني املسلمني الى املسجد االقصى 
خوفا من اندالع مظاهرات مؤيدة للحركة الشــــعبية 
املصرية. وقال ميكي روزنفيلد الناطق باسم الشرطة 
االسرائيلية لوكالة «فرانس برس» انه «مينع دخول 
املســــجد االقصى اال للرجال الذيــــن يحملون هوية 

اسرائيلية وتزيد اعمارهم عن خمسني عاما».
  وانتشرت الشرطة بكثافة في جميع انحاء مدينة 
القدس احملتلــــة ووضعت احلواجز عنــــد مداخلها 
ومداخل املســــجد االقصى املبــــارك وكانت تدقق في 

هويات املصلني.
  وأضــــاف روزنفيلد ان هذا االجراء يشــــمل عرب 

اسرائيل واهالي القدس الشرقية العربية احملتلة.
  من جهته، قال مدير اوقاف القدس الشــــيخ عزام 
اخلطيب لوكالة «فرانس برس» ان «نحو ستة آالف 
مصل وصلوا الى احلرم الشــــريف بسبب املنع الذي 

فرضته الشرطة االسرائيلية».
  ومنعت الشرطة االسرائيلية جميع سكان الضفة 
الغربية، رجاال ونســــاء من جميع االعمار مبن فيهم 
الذيــــن يحملون تصاريح دخول الى اســــرائيل، من 

دخول املسجد. 

 طهرانـ  أ.ف.پ: في اول خطبة 
جمعة يلقيها منذ سبعة اشهر، دعا 
مرشد اجلمهورية االسالمية آية 
اهللا علي خامنئي في خطبة باللغة 
العربية امس في طهران الى اقامة 
نظام اسالمي في مصر، مؤكدا ان 
االنتفاضات العربية اليوم «زلزال» 
تال الثورة االســـالمية في ايران 

في ١٩٧٩.
  ورأى خامنئي ان االنتفاضات 
العربية ميكن ان تؤدي الى فشل 
السياسات االميركية في املنطقة 
حيث تبدو اسرائيل االكثر قلقا 

على انهيار حتالفها مع مصر.
  وقال خامنئي ان «االحداث في 
مصر وتونس مهمة جدا وتعبر عن 
زلزال حقيقي وما يجري اليوم في 
املنطقة بإمكانه استعادة الكرامة 

لألمة االسالمية».
  واضـــاف «ال تتراجعوا حتى 
اقامة نظام شـــعبي على اساس 

الديانة» االسالمية.
الدين يجب    ورأى ان «رجال 
ان يلعبوا دورا منوذجيا عندما 
يكون الشـــعب خارج املســـاجد 
ويردد شعارات عليهم تأييدها. 
ان شاء اهللا ينضم جزء من اجليش 

الى الشعب».
  وتابع خامنئي امام آالف املصلني 
الذين جتمعوا لالستماع خلطبة 
مرشد الثورة ان «احداث اليوم في 
شمال افريقيا، في مصر وتونس 
وبعض الدول االخرى لها مغزى 
خاص بالنســـبة لنا. هذا ما كان 
يقال دوما عن اليقظة االسالمية 
لدى قيام الثورة االسالمية الكبرى 
لالمـــة االيرانية،  وهذا ما يظهر 

اليوم».
  وحتيي ايران هذا االســـبوع 
الذكرى الثانية والثالثني للثورة 

االسالمية عام ١٩٧٩.

قلقا من الرئيس الهارب بن علي 
الال مبارك في  ونظيره املصري 
مصر»، موضحـــا ان «الصهاينة 
يعلمـــون مـــدى الزلـــزال الذي 
ســـيحدثه انتقال الســـلطة في 
مصر وعودة هذا البلد الى مكانته 

احلقيقية».
  وأضاف ان «التحليالت الغربية 
والتعليقات العاملية تصرف االنظار 
الى املشاكل االقتصادية التي تعاني 
منها شعوب املنطقة، ويتم التغافل 
عن اسباب نشوء هذه االحداث عبر 
تعمد االنظمة في مصر وتونس 
اذالل شعوبها». بدورها انتقدت 
املعارضـــة اإليرانية تصريحات 
خامنئي وذكرته بانه قمع الشعب 
االيراني عقب االنتخابات االيرانية 

بحسب تلفزيون العربية.
  الى ذلـــك، قال منظمون امس 
إن وزيـــر اخلارجيـــة االيراني 
علـــي أكبر صاحلي لن يشـــارك 
فـــي مؤمتر أمني يعقد في املانيا 
بالرغم من أن االحتاد األوروبي 
قد خفف العقوبات اخلاصة بسفر 
املسؤولني االيرانيني حتى يتسنى 

لهم احلضور.
  واســـم صاحلي وهو محافظ 
مقرب من الرئيس محمود أحمدي 
جناد مدرج على قائمة املسؤولني 
االيرانيني املمنوعني من دخول دول 
االحتاد األوروبي مبوجب عقوبات 
تستهدف وقف البرنامج النووي 
االيراني الذي يشتبه الغرب انه 
يهدف الى انتـــاج قنبلة نووية، 
وهو اتهـــام تنفيه طهران.. وأكد 
منظمو مؤمتر ميونيخ لألمن أن 
صاحلي الذي كان يرأس منظمة 
الطاقة الذرية االيرانية لن يحضر 
املؤمتر الذي بـــدأ امس اجلمعة 
لكنهـــم رفضوا االدالء مبزيد من 

التعليقات. 

 المعارضة اإليرانية هاجمته وذكرته بقمعه للشعب اإليراني 

 املرشد االعلى للثورة اإلسالمية علي خامنئي يؤم صالة اجلمعة بحضور الرئيس جناد وعدد من املسؤولني  (أ.ف.پ) 

 سيف اإلسالم القذافي 

 شباب فلسطينيون يرشقون شرطة احلدود اإلسرائيلية باحلجارة في بلدة راس العامود شرق القدس احملتلة  (رويترز) 

 ليبيا تفرج عن ١٢ سجينًا سياسيًا آخرين

 أوباما يرحب بإجراءات اإلصالح التي أعلنتها صنعاء 

 قراصنة معلوماتية يهاجمون موقع الرئيس اليمني
 

 الحكومة المغربية تهّون
   من شأن الدعوة الحتجاجات

 واشنطن ـ أ.ف.پ: تعذر على مستخدمي االنترنت الدخول إلى 
موقع الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح أمس األول بعد دعوات 
إلى حجبه أطلقتها مجموعة «انونيمس» لقراصنة املعلوماتية التي 

استهدفت سابقا مواقع رسمية للحكومتني التونسية واملصرية.
  وأطلق علـــى هذا الهجـــوم االلكتروني اســـم «عملية اليمن» 
بحســـب املدونة األميركيـــة «فالي واغ» املتخصصـــة في أخبار 

التكنولوجيا.
  من جهة اخرى رحب الرئيـــس االميركي باراك أوباما بتدابير 
االصالح الكبيرة التي اتخذها الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح 
مؤخرا. كالم أوباما جاء في بيان صحافي وزعه البيت األبيض امس 
االول حول اتصال تلفوني من اوباما بنظيره اليمني علي عبداهللا 
صالح وشدد خالله على ان صالح يحتاج اآلن الى متابعة تعهده 

باتخاذ اجراءات ملموسة.
  وطلب اوباما من قوات األمـــن اليمنية التحلي بضبط النفس 
واالمتناع عن العنف ضد املتظاهرين اليمنيني الذين ميارســـون 

حقهم في حرية تكوين اجلمعيات والتجمع والتعبير. 

 الرباط ـ رويترز: قال املغرب امس انه ال يشـــعر بالقلق بشأن 
اعتزام املعارضة تنظيم احتجاج سلمي في وقت الحق الشهر اجلاري 

للضغط من أجل إصالحات في اململكة واستقالة احلكومة.
  وانضم أكثر من ٣٠٠٠ شخص لدعوة مجموعة على موقع «فيس 
بوك» للتواصل االجتماعي لتنظيم احتجاج يوم ٢٠ اجلاري بهدف 
استعادة ما وصفته املجموعة بكرامة الشعب املغربي والضغط من 

أجل اصالحات دميوقراطية ودستورية وحل البرملان.
  ويراقب قادة النظم العربية املستبدة بعناية أي مؤشرات على 
تفشي االضطرابات في املنطقة بعد انتفاضتني في تونس ومصر، 
لكن خالد الناصري املتحدث باسم احلكومة املغربية قال إن احلكومة 
تشعر «بكثير من االطمئنان» جتاه الدعوات على االنترنت من اجل 

تنظيم احتجاجات.
  ونقلت وكالة املغرب العربي الرسمية لالنباء تصريحات للناصري 
يقـــول فيها «نحن متعودون على ذلك انطالقا من أن املغرب فتح 

فضاء ممارسة احلريات منذ سنوات عديدة».
  وأضاف الناصري الذي يشـــغل كذلـــك منصب وزير االتصال 
«كل ما من شـــأنه أن يســـمح للمواطنني بأن يعبروا عن آرائهم ال 

يزعجنا». 
في القرن التاســـع عشر كمالذ 
آمن للحجاج برز عام ٢٠٠٥ حني 
الروســـي وقتها  الرئيس  طلب 
فالدمييـــر بوتني من إســـرائيل 

نقل ملكيتها.
  وأشارت إلى أن مجمع ساحة 
سيرغي كان ميلكه الدوق األكبر 
سيرغي ألكسندروفيتش جنل 
القيصر ألكســـندر الثاني الذي 
بناه عام ١٨٩٠ ولم يكن لديه أوالد 
حني اغتيل عام ١٩٠٥ وكان دوق 
أدنبـــره أقرب صلة له على قيد 

احلياة.
  وذكرت أن اسرائيل وضعت 
يدها على األرض بعد اعالن قيامها 
عام ١٩٤٨ واشتكى بوتني من أن 
ذلك مت بطريقة غير مشروعة لكن 
معارضيه طالبوا بنقل ملكيتها 
إلى دوق أدنبره خشية حتويلها 

إلى قاعدة لالستخبارات.
إن  الصحيفـــة    وقالـــت 
ديبلوماسيا أميركيا في تل أبيب 
كتب في برقية ديبلوماسية «تبني 
اآلن أن املالكني الفعليني للمجمع 
هم امللكة اليزابيث الثانية ودوق 

أدنبره». 

األوروبي، حيث يتمكن هؤالء من 
االلتقاء بالناس وشراء األشياء 
في املطارات والقيام بأشياء أخرى 

من دون اعتراض.

  أراض في القدس

  وكشفت وثيقة أخرى أن دوق 
أدنبره األميـــر فيليب وزوجته 
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية 
ادعيا في ثمانينات القرن املاضي 
حقهما في ملكيـــة قطعة أرض 

شهيرة وسط مدينة القدس.
  ونقلـــت صحيفـــة «ديلـــي 
الوثائـــق إن  تلغـــراف» عـــن 
قطعـــة األرض ســـيطر عليها 
من قبـــل الرومان والعثمانيون 
التاريخ  واآلشـــوريون خـــالل 
املضطـــرب ملدينة القدس ولكن 
حني ادعت روسيا ملكيتها على 
املنطقة التي تعرف باسم ساحة 
ســـيرغي في عام ٢٠٠٨ نافسها 

على امللكية دوق أدنبره.
  وأضافت إن حق دوق أدنبره 
في ملكية األرض البالغة مساحتها 
تسعة أفدنة والتي تشكل جزءا 
من املجمع الروسي الذي بعني 

إلى أن    واشـــارت الصحيفة 
الداخلية االملاني توماس  وزير 
دي ميزيـــر ووفقـــا لبرقيـــة 
إلى  اميركية اشار  ديبلوماسية 
امكانيـــة اســـتخدام االرهابيني 
مواد األطفال الدخال قنابل إلى 
الطائرات، وأعرب عن قلقه أيضا 
ازاء عدم وجود ضوابط أمنية على 
ركاب الترانزيت في دول االحتاد 

كيميائية متفجرة.
  وأضافت أن الكشف عن هذا 
التهديد مت خالل اجتماع عقد في 
اسبانيا بني جانيت نابوليتانو 
وزيرة األمن الداخلي االميركية 
ونظرائها األوروبيني في يناير 
٢٠١٠ وأجمع خالله الوزراء على 
أن الطائرات ما تزال تشكل الهدف 

األول لتنظيم القاعدة.

٦) حذر مـــن أن اململكة املتحدة 
تواجه موجة تهديدات فريدة من 
العمليات االنتحارية من جيل من 
االرهابيني احملليني غير اخلاضعني 

ملراقبة أجهزة املخابرات.
  ونقلـــت صحيفـــة «ديلـــي 
تلغـــراف» أمس عن الوثائق إن 
هذا التحذير جاء في جلسة خاصة 
بني مسؤول بارز في مجال مكافحة 
االرهاب بجهاز «إم آي ٦» وعضو 
الكونغرس االميركي وسط  في 
تنامي مخاوف الواليات املتحدة 
من انتشار التطرف بني أوساط 

املسلمني البريطانيني الشباب.
  من جهة أخرى، كشفت وثائق 
ارهابيني يخططون  أن  أخـــرى 
الستخدام لعب األطفال مثل دمى 
الدببة لتهريب القنابل داخلها إلى 

الطائرات وتفجيرها.
  وقالــــت الصحيفــــة نقــــال 
عــــن الوثائــــق إن موظفي أمن 
املطارات تلقوا تعليمات تطلب 
منهم تفتيش لعب األطفال بعد 
أن خلصــــت االســــتخبــــارات 
األميركيـة إلى أن االرهابيني كانوا 
يخططون مللء هذه الدمى مبواد 

 عواصمـ  وكاالت: قال مؤسس 
موقع «ويكيليكـــس» جوليان 
أساجن إن حقبة جيل االنترنت 
قد بدأت وإنه سيستمر في كشف 
املؤسسات التي تسيء استخدام 
نفوذهـــا مطالبا االســـتراليني 
بالضغـــط علـــى حكومتهم كي 

يتمكن من العودة إلى دياره.
األنبـــاء  وكالـــة    وذكـــرت 
االسترالية (أي.أي.بي) أن أساجن 
االسترالي اجلنسية وجه رسالة 
مسجلة إلى حشـــد من مؤيديه 
في مدينة ملبـــورن قارن فيها 
«ويكيليكـــس» بحركة احلقوق 
املدنية في اخلمسينات وحركة 
السالم في الستينات واحلركة 

النسائية والبيئية.
  وأوضـــح «بالنســـبة جليل 
االنترنـــت هذا هو حتدينا وهذا 

هو وقتنا».

  إرهابيون محليون

التســـريبات    على صعيـــد 
وثائـــق  كشـــفت  اجلديـــدة، 
«ويكيليكـــس» أن جهاز األمن 
اخلارجـــي البريطانـــي (إم آي 

 اليمين اإلسرائيلي يخطط لالستيالء على القدس الشرقية 

 ويكيليكس: إرهابيون يخططون الستخدام دمى ملغمة لتفجير طائرات

 شرطة االحتالل تمنع من هم دون الخمسين عامًا دخول األقصى خشية المظاهرات

 األمير فيليب وزوجته ملكة بريطانيا يمتلكان قطعة أرض شهيرة وسط مدينة القدس 

 بريطانيا تعين مسلمًا سفيرًا لها في تايلند
ــة البريطانية امس االول  ــت وزارة اخلارجي ــدن ـ يو.بي.آي: اعلن  لن
تعيني آصف أحمد سفيرا جديدا للمملكة املتحدة لدى مملكة تايلند خلفا 

للسفير كوينتون كويل.
ــر عمله في بانكوك فورا بعد أن قرر    وقالت الوزارة إن أحمد سيباش

كويل ترك السلك الديبلوماسي والعمل في القطاع اخلاص.
  وكان السفير البريطاني اجلديد لدى تايلند انضم إلى وزارة اخلارجية 
البريطانية عام ١٩٩٩ وتولى رئاسة دائرة منظمة الكومنولث ثم عمل لفترة 

في مكتب رئاسة احلكومة البريطانية (داوننغ ستريت).
ــم  ــب عديدة من قبل من بينها نائب رئيس قس ــغل أحمد مناص   وش
بوزارة اخلارجية البريطانية من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٢ ورئيس دائرة آسيا في 
ــم جنوب شرق آسيا واحمليط الهادئ  الوزارة ٢٠٠٤ - ٢٠٠٨ ورئيس قس

في الوزارة من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٠. 

 الجيش الموريتاني يعرض سيارة مفخخة 
استولى عليها من «القاعدة»

 عواصم ـ وكاالت: عرض اجليش املوريتاني امس، مبقر قيادة 
األركان في نواكشوط، سيارة مفخخة استولى عليها من مسلحني من 
تنظيم «القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي» كانوا يستقلونها لتوجيه 

ضربة ضد مصالح عسكرية وأجنبية بالعاصمة املوريتانية.
  وقال مسؤول بارز باجليش للصحافيني أمام املعدات العسكرية 
املصادرة من تنظيم القاعدة إن الســـيارة كانت «بحوزة مجموعة 
إرهابية» اســـتولى عليها اجليش يـــوم االثنني املاضي قرب قرية 

«معط موالنه»، جنوبي العاصمة نواكشوط.
  وأوضح أن السيارة، وهي من نوع «تويوتا الندكروزر» رباعية 
الدفع، مت االستيالء عليها بعد محصارتها وإلقاء القبض على واحد 

من ثالثة «إرهابيني» كانوا يستقلونها وفرار اثنني.
  وقال املصدر نفسه إن «فرقة متخصصة من الهندسة العسكرية 
عاينت السيارة املفخخة وفككت أجهزة التفجير ليتم نقل السيارة 

ومحتوياتها بطريقة آمنة إلى نواكشوط».
  وأشـــار إلى أن «حمولة هذه السيارة هي عبارة عن حاوية من 
احلديد بداخلها حوالي ١٥٠٠ كيلوغرام من مسحوق أبيض شديد 
االنفجار، ومت توصيـــل احلاوية بجهاز تفجير ميكن التحكم فيه 

عن طريق زرين في غرفة قيادة السيارة». 


