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 حماس تعتبر نجاح وفشل المؤتمر شأناً تنظيمياً داخلياً .. وفتح تسمح لكوادرها في غزة بالمشاركة في االنتخابات عبر وسائل االتصال 

 خادم الحرمين لمؤتمر فتح: العدو اإلسرائيلي لم يضر بالقضية بقدر ما فعل الفلسطينيون 
اللجنة املركزية واملجلس الثوري من خالل وسائل االتصال 
احلديثة. مؤكدا انه «مت حل مشكلة مشاركة أعضاء املؤمتر 
الســــادس من غزة في انتخابات اللجنة املركزية واملجلس 
الثوري من خالل متكينهم من التصويت عبر عدة وسائل 
كالتلفون أو البريد االلكتروني أو أي وســــيلة أخرى يتفق 
عليها». وأضاف شــــعث «اتفقنا على ذلك لكيال تشعر غزة 
بأنها همشــــت أو أقصيت أو أنها أصبحــــت مجرد رقم أو 
كوتــــه «انتخابية»، مشــــددا على أن غــــزة «هي قطاع مهم 
للغاية وال ميكن بأي حال مــــن األحوال التخلي عنها ولو 
للحظة واحدة». مشيرا الى أن املؤمترين اتفقوا على إضافة 
٢٥ عضــــوا للمجلس الثوري وأعضاء للجنة املركزية لكي 
يصبح رصيد غزة الثلث في االنتخابات، مشــــددا على أن 
عملية تصويت أعضاء «فتح» من غزة لن يستثنى منها أحد 
وستتم من خالل فريق عمل متكامل سينفذ هذه العملية بكل 

دقة وموضوعية وبإشراف القيادة الفلسطينية.
  من جهة اخرى، قالت احلكومة الفلسطينية املقالة التي 
تديرها حركة حماس إن جناح وفشــــل املؤمتر الســــادس 
حلركة فتح هو «شــــأن تنظيمي داخلي»، مشددة على أن 
منع أعضاء املؤمتر من قطاع غزة «مرتبط بحقوق املواطنة 

في الضفة الغربية».
  وقالت احلكومة املقالة في بيان لها امس «قرار منع أعضاء 
املؤمتــــر من قطاع غزة مرتبط بحقوق املواطنة في الضفة 
الغربية وحرية احلياة الكرمية للنواب والعلماء والنساء 

والطلبة الذين ينتمون إلى احلركة اإلسالمية».
  هــــذا ومتخض املؤمتر املنعقد فــــي مدينة بيت حلم في 
يومه الثاني امس عن تشــــكيل جلان عمل املؤمتر وترتيب 
القضايا املطروحة على جدول أعمال املؤمتر واختيار رئاسة 
وعضويــــة املؤمتر. وانتخب أعضــــاء املؤمتر الذين يفوق 
عددهم األلفني لتشكيل ١٨ جلنة تغطي جميع امللفات بينها 
اللجنة السياسية والتنظيمية والشؤون العسكرية واألمنية 
والشؤون املالية واالقتصادية والشؤون االجتماعية واألسرى 
واإلعالم والشؤون الفكرية والثقافة والبناء الوطني وشؤون 
الالجئني واالستيطان والعالقات اخلارجية، كما اتفق األعضاء 

على جدول أعمال املؤمتر.

 عواصــــم ـ وكاالت: في وقت حذر فيــــه خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز من أن االنقسامات بني 
الفلسطينيني أشد ضررا من «العدو االسرائيلي»، انسحب 
أعضاء فتح من قطاع غزة من اعمال مؤمتر احلركة السادس 
أمس، حتى تتم املوافقة على مقترحهم لتمكني زمالئهم الذين 
لم يتمكنوا من مغادرة غزة من الترشــــح والتصويت بأي 
طريقة فنية.  وإزاء االنقسام والتشرذم الذي تشهده الساحة 
الفلسطينية قال خادم احلرمني أمس «ان العدو املتكبر املجرم 
لم يستطع عبر سنوات طويلة من العدوان املستمر ان يلحق 
االذى بالقضية الفلسطينية بقدر ما أحلقه الفلسطينيون 
انفســــهم بقضيتهم في شهور قليلة».  واضاف في رسالة 
وجهها الى الرئيس محمود عباس واملشــــاركني في مؤمتر 
فتح الســــادس في يومه الثاني امس، «احلق اقول لكم ايها 
االخوة انه لو اجتمع العالم كله على اقامة دولة فلسطينية 
مستقلة ولو حشد لها كل وسائل الدعم واملساندة ملا قامت 

هذه الدولة والبيت الفلسطيني منقسم على نفسه».
  وأكد خادم احلرمني علــــى أن انطالق حركة فتح كانت 
مبثابة الشعلة التي أحيت الصمود العربي، ودعا الى وقف 
القتــــال بني أبناء الوطن الواحــــد، مضيفا ان ما يحدث في 
فلســــطني هو صراع مروع بني األشــــقاء ال يرضي اهللا وال 
املؤمنني، مشيرا الى انه ال يخاطب فتح احلركة، وإمنا فتح 
الرمز الفلسطيني العربي اإلسالمي، وأخاطب من خالل فتح 
كل الفصائل الفلسطينية وكل مواطن فلسطيني ومواطنة 
فلســــطينية بال استثناء. واعتبر أن ما يحدث في فلسطني 
صراع مروع بني األشــــقاء ال يرضي اهللا وال املؤمنني، وأن 
قلوب املســــلمني في كل مكان تتصدع وهي ترى اإلخوة قد 
انقسموا إلى فريقني يكيل كل منهما لآلخر التهم ويتربص 
به الدوائر. وأشار خادم احلرمني الى االتفاق بني حركتي فتح 
وحماس الذي وقع في مكة املكرمة وقال «أذكركم بإميانكم 
ومواثيقكم املغلظة يوم اجتمعتم في البيت احلرام أمام الكعبة 
املشــــرفة»، ومتنى على الفلسطينيني أن يكونوا «جديرين 
بجيرة املسجد األقصى وأن تكونوا حماة ربوع اإلسراء»، 
داعيا املتخاصمني الى توحيد «الصف ورأب الصدع وأبشركم 
إن فعلتم ذلك بنصر من اهللا وفتح قريب». وأشــــار خادم 

احلرمني الى ان «رســــالتي هذه ال حتمل مشاعري فحسب 
بل مشاعر ألف مليون عربي ومسلم يشعرون بأن قضيتهم 

الكبرى قضية فلسطني».
  من جهة أخرى، اكد عضو مؤمتر فتح عدلي صادق في 
تصريح لوكالة أنباء الشــــرق األوسط «إننا اقترحنا على 
املؤمتر أن يحتفظ بقســــائم االنتخاب والترشــــح جلميع 
األعضاء الذين لم يصلوا إلى املؤمتر ســــواء من قطاع غزة 
الذين منعتهم حماس أو من اخلارج الذين منعتهم إسرائيل 
حتى يتم استيفاء عملية االنتخابات بالطرق الفنية سواء 

بـ «الڤيديو كونفرانس أو بالتصويت االلكتروني».
  ويبدو ان احلركة اســــتجابت لهذه املطالب حيث اعلن 
عضو اللجنة املركزية لـ «فتح» نبيل شعث امس ان أعضاء 
املؤمتر السادس من احلركة في غزة سيشاركون في انتخابات 

 موسوي يؤكد: االعتقاالت لن توقف المتظاهرين

 نجاد يؤدي اليمين الدستورية وينتقد رفض الغرب تهنئته بالتنصيب 
من اجل إصالح املنظمات العاملية».

  ووعد بان يكون لطهــــران «خالل هذه 
املرحلــــة دور فاعــــل ومؤثــــر على جميع 
االصعــــدة».  وأضاف قائــــال «اننا نقاوم 
املســــتكبرين وســــنبذل جهودنا إلصالح 
املنظمات العاملية، ومن جهة اخرى فإننا -في 
ظل احترامنا حلقوق الشعوب واستعدادنا 
للحوار القائم على العدالة واالحترام املتبادل، 
لن نصمت على انتهاك القانون والتدخل في 

شؤوننا واستغالل القرارات الدولية» 
  وبعد ساعات من اداء اليمني اكد قائد حركة 
املعارضة االيرانية مير حسني موسوي ان 
توقيف املتظاهرين لن يثني حركة االحتجاج 
على اعادة انتخاب جناد، بحسب موقعه قلم 

نيوز على االنترنت.
  وقال «شاهدت والدة شعور وطني عارم 
في فترة االنتخابات وحد جماعات مختلفة 

من املجتمع».
  واضاف «البعض ظنوا انهم عبر توقيف 
عدة اشخاص يخالونهم قادة االحتجاجات 

سينهون املسألة».
  واضاف «لكن الواقــــع ان هذه احلركة 
استمرت، في اثبات ان االعتقاالت لن تنفع 

بشيء». 

اخلاصة وال يحترمون حقوق الشعوب».
  وتابع «ان االيرانيني لن يكترثوا مبزاجكم 
وال مبعاكساتكم، كما لن يكترثوا بابتساماتكم 

وتهانيكم».
  وبخصوص سياسته اخلارجية في واليته 
الثانية أكد جناد ان بالده «ستواصل مقاومتها 
لالستكبار واملستكبرين، وستبذل جهودا 

قال «سمعنا ان بعض زعماء الغرب قرروا 
االعتراف باحلكومة اجلديدة لكنهم لن يهنئوا 
حسنا ال أحد في ايران ينتظر رسائلكم».

  واضاف في خطاب تنصيبه امام مجلس 
الشورى «قالوا لنا انهم يعترفون باالنتخابات 
لكنهم لن يوجهوا رسائل تهنئة. هذا يعني 
انهم يريدون الدميوقراطية فقط ملصاحلهم 

 طهرانـ  وكاالت: رغم االضطرابات التي 
لم تتوقف منذ اعالن فوزه قبل نحو شهرين، 
أدى الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد 
اليمني الدســــتورية أمام البرملان امس، في 
الوقت الذي مت فيه نشــــر قــــوات مكافحة 
الشغب في الشوارع املجاورة للبرملان بأعداد 
كبيرة إلحباط أي احتجاجات من املعارضني 
لنتائج االنتخابات وهــــو ما كانت اعلنته 
مواقع معارضة علــــى االنترنت مؤكدة ان 
أنصار مير حسني موسوي املنافس الرئيسي 
ألحمدي جناد كانــــوا يخططون ملثل هذه 

االحتجاجات.
  وقد اكد شاهد انه رأى املئات من أنصار 
موسوي قرب البرملان دون أن تقع اشتباكات 
مع قوات مكافحة الشغب أو قوات الباسيج 
هناك. وأضاف الشــــاهد أن الشرطة ألقت 
القبض على عشرة محتجني على األقل وقال 

إنه مت قطع إرسال الهواتف احملمولة.
  وفي خطاب القســــم اعلن أحمدي جناد 
ان إيران تريد التعايش السلمي مع العالم 
ولكنها ســــتقاوم أي «استقواء» من جانب 

أي دولة.
  وكان رد فعل أحمدي جناد الذعا جتاه 
فتور الدول الغربية ورفض زعمائها تهنئته 

  بيل كلينتون يعود من كوريا الشمالية
   بصحبة الصحافيتين األميركيتين 

 

 موسكو تتهم واشنطن بمواصلة تسليح جورجيا
  وتنفي عزمها ضم أبخازيا إليها 

 لوس اجنيليسـ  وكاالت: عاد الرئيس  
األميركي األســـبق بيل كلينتون امس 
إلى الواليات املتحدة برفقة الصحافيتني 
األميركيتني اللتني كانتا محتجزتني لدى 

كوريا الشمالية.
  وأذاعت شبكة (سي.ان.ان) االخبارية 
األميركية لقطات حية لوصول الطائرة 
التي تقل الصحافيتني وكلينتون الى مطار 
بوربانك بوالية كاليفورنيا األميركية، 
بعد ان اصدر رئيس كوريا الشمالية كيم 
يونغ إيل عفوا خاصا عن الصحافيتني 
األميركيتني بعد وساطة بيل كلينتون 
الذي قام بزيارة كوريا الشمالية. وكانت 
السلطات في كوريا الشمالية قد أصدرت 
حكما في الثامن من شهر يونيو املاضي 
بالسجن ١٢ عاما مع األعمال الشاقة في 
معســـكـــر العمل بحق الصـــحافيتني 

األميركيــتني لورا لينج وايونا لي.
  بدورهـــا اعلنت وزيـــرة اخلارجية 
االميركية هيالري كلينتون في نيروبي 
أمس ان كوريا الشمالية ميكنها ان تضع 
حدا «الستفزازاتها» وحتسن عالقاتها 
مع الواليات املتحدة بعدما افرجت عن 

الصحافيتني االميركيتني. 
  وقالت كلينتون خالل مؤمتر صحافي 
«ان مســـتقبل عالقاتنا مـــع الكوريني 
الشماليني يتوقف حقا عليهم» معتبرة ان 
االفراج عن الصحافيتني بفضل مهمة قام 
بها زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون 
فـــي بيونغ يانغ ال يرتبط مبلف كوريا 

الشمالية النووي. 

 موسكوـ  يو.بي.آي: اتهمت موسكو الواليات املتحدة 
امس مبواصلة تســـليح جورجيا فيما قال مســـؤول 
عسكري روسي ان تبليسي تستعد للقيام «بعدوان» 

جديد على اوسيتيا اجلنوبية.
  ونقلت وكالة أنباء «نوفوســـتي» عن نائب وزير 
اخلارجية الروسي غريغوري كاراسني قوله ان تصريح 
مســـاعد وزير الدفاع األميركي الكسندر فيرشبو بأن 
واشـــنطن ال تقوم بتســـليح جورجيا «غير صحيح 

متاما».
  وأضاف كاراسني في مؤمتر صحافي «أن املعلومات 
املتوافرة لدى روســـيا تؤكد على اســـتمرار الواليات 
املتحدة بتزويد جورجيا باألسلحة». وذكر أن ذلك يثير 

قلق روسيا ويضطرها التخاذ إجراءات للرد.
  وأشـــار إلى أن الواليات املتحدة ال تعتبر املصدر 
الوحيد لألسلحة بالنسبة جلورجيا، مؤكدا أن اجلانب 

األميركي غير أسلوبه في التعامل مع تبليسي.
  في املقابل أعلن كاراسني في مؤمتر صحافي ان احلديث 
عن «ضم أبخازيا ال يجوز»، مشددا على أن روسيا تقوم 

مبساعدة أبخازيا على بناء دولتها الوطنية.
  وأشارت وكالة «نوفوستي» الروسية الى ان كاراسني 
رد على بعض التصريحـــات التي تصدر في أبخازيا 
والتي تشير الى أن األخيرة تتحول بالتدريج الى وحدة 
إدارية في إطار روسيا االحتادية وقال ان «صدور مثل 
هذه التصريحات يـــدل على وجود تعددية في اآلراء 

في هذه اجلمهورية».
  مـــن جهته قال نائب رئيس هيئـــة األركان العامة 
للقوات املسلحة الروسية اجلنرال اناتولي نوغوفيتسني 
ان روسيا تتوقع قيام جورجيا بـ «عدوان» جديد في 

املنطقة.
  وأضاف أن دوال أجنبية مستعدة لدعم جورجيا في 
إعداد قواتها املسلحة من خالل تقدمي املساعدات املادية 

لها وإمدادها بجميع أنواع األسلحة. 

 خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 

 طائرة  أميركية من دون طيار تقتل
   زوجة بيعة اهللا محسود في وزيرستان 

 بيشاورـ  أ.ف.پ: قتلت الزوجة الثانية لزعيم طالبان في باكستان بيت اهللا محسود بصاروخ 
أميركي صباح امس في املناطق القبلية في شمال غرب باكستان، على ما أعلن أفراد من عائلتها 

ومسؤولون امنيون.
  وصرح مسؤول محلي في وزيرستان اجلنوبية حيث وقع الهجوم «لدينا معلومات مؤكدة ان 

زوجة بيت اهللا محسود قتلت في هجوم شنته طائرة اميركية من دون طيار».
  وصرح مسؤول امني باكســــتاني آخر «أكدت ادارة وزيرستان اجلنوبية ان ابنة اكرام الدين 

وزوجة بيت اهللا محسود قتلت في إطالق الصاروخ».
  واضاف ان الهجوم استهدف بيت اهللا محسود مباشرة، لكنه لم يعلم ما اذا كان زعيم طالبان 

في املكان عند وقوع الهجوم.
  وأوضح ان الهجوم استهدف منزل أصهار بيت اهللا محسود القيادي بحركة طالبان في املنطقة 
القبلية بالقرب من احلدود األفغانية مما أسفر عن مقتل شخصني من بينهم زوجته. ووقع الهجوم 
قرابة الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت احمللي في منطقة شوبيخيل مبقاطعة جنوب وزيرستان 

املعروفة بأنها معقل ملسلحي القاعدة وطالبان.
  ومن املعتقد ان الصاروخ أطلقته طائرة أميركية من دون طيار وتســــبب في تدمير جزء من 

املنزل الذي ميلكه مالك اكرام الدين أحد صهري محسود.
  وقال املســــؤول االستخباراتي الذي اشــــترط عدم اإلفصاح عن اسمه «قتل شخصان بينهما 
زوجة بيت اهللا الثانية وأصيب ٤ أطفال بجروح خطيرة. واملصابون أبناء شقيق زوجة بيت اهللا 
محسود». وفيما لم يؤكد مسؤولو طالبان أو ينفوا قتل زوجة محسود فرض مقاتلوها طوقا أمنيا 
حول موقع االنفجار الواقع على بعد ١٥ كيلومترا من بلدة الداه وهي معقل أحد أباطرة احلرب.
  ويأتي هذا الهجوم بينما تســــتعد قوات األمن الباكستانية لعملية كبيرة ضد محسود الذي 

يلقى على عاتقه الالئمة في شن عشرات الهجمات مبختلف أنحاء البالد.
 

 واشنطن تصحح تصريحاتها بشأن اعتبار نجاد منتخبًا
ــم البيت   ــس األميركي قال املتحدث باس ــى منت طائرة الرئي  رويترز: عل

ــأ التعبير عندما وصف محمود احمدي  ــض روبرت جيبز امس انه اخط االبي
جناد بالرئيس االيراني املنتخب واضاف ان واشنطن ستترك للشعب االيراني 

ان يقرر ما اذا كانت االنتخابات االيرانية نزيهة.
ــرة الرئيس األميركي «فألصحح  ــرح جيبز للصحافيني على منت طائ   وص
ــيد احمدي جناد هو  ــرت الى ان الس ــا قلته امس(امس االول). اش ــيئا مم ش
الرئيس االيراني املنتخب. أقول انه ليس من حقي ان اصدر حكما». وأضاف 
ــات نزيهة. فمن  ــا اذا ما كانت االنتخاب ــه. هذه حقيقة. وعم ــد مت تنصيب «لق
ــأن. وسنترك له  ــكوك بهذا الش ــعب االيراني التزال لديه ش الواضح ان الش
ــا وبريطانيا وإيطاليا واملانيا اال  ــرار في ذلك». وقرر أوباما وزعماء فرنس الق
ــة ثانية. وكان جيبز وصف احمدي  يهنئوا احمدي جناد بانتخابه لفترة رئاس

جناد في مؤمتر صحافي امس االول بانه «الرئيس املنتخب» إليران. 

 غــــزة ـ كونا: قتل ضابط إســــرائيلي وأصيب ثالثــــة جنود بجراح 
طفيفة اثر انقالب دبابتهم صباح امس خالل تدريبات يجريها اجليش 

اإلسرائيلي في هضبة اجلوالن.
  وأوضح املوقع االلكتروني لصحيفة «يديعوت احرونوت» ان احلادث 
وقع خالل تدريب في إطار دورة لقادة السرايا وقادة الكتائب باالشتراك 
مع كتيبة املدرعات ١٨٨ موضحا ان اجليش فتح على الفور حتقيقا أوليا 

ملعرفة مالبسات احلادث.

  وأضاف انه خالل التدريب الذي شمل ايضا قوات الهندسة مت وضع 
جسر ملرور الدبابات عبر قناة إال ان إحدى الدبابات انحرفت عن املسار 
ووقعت من ارتفاع عدة أمتار. وأشار املوقع الى انه خالل محاولة العبور 
على هذا اجلســــر كان قائد الدبابة من طراز (ميركافا ٣) يقف على رأس 
الدبابــــة مضيفا ان «هناك تعليمات في حال حدوث خطر مشــــابه يتم 
الدخــــول إلى الدبابة وتغطية الفتحة إال ان ثواني معدودة ال تســــعف 

اجلندي كي يتصرف. 

 مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة ثالثة جنود خالل تدريبات في الجوالن


