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إســــام آباد ـ أ.ش.أ: عاين فريق التحقيق 
الدولي اخلاص باغتيال رئيسة وزراء باكستان 
بينظير بوتو، املوقع الذي شهد حادث اغتيالها 
في مدينة راولبندي املجاورة للعاصمة إسام 

آباد.
وقالت مصادر باكستانية ان الفريق عاين 
املكان الذي تعرضت فيه بوتو يوم 27 ديسمبر 

2007 لاغتيال في هجوم انتحاري، وحصل على 
عينات فوتوغرافية باإلضافة إلى لقاء املسؤولني 

األمنيني املعنيني بالقضية في املنطقة.
وتضم اللجنة، التي حتددت واليتها ملدة 6 
أشهر، كا من مندوب تشيلي الدائم لدى األمم 
املتحدة السفير هيرا دي مونوز )رئيس اللجنة( 
وعضوية مرزوقي داروسمان )إندونيسيا( 

وبيتر فيتزغيرالد )ايرلندا(.
وكان الفريق الدولي الذي شــــكلته األمم 
املتحدة بناء على طلب احلكومة الباكستانية قد 
أجرى لقاءات منفصلة مع الرئيس الباكستاني 
آصف علــــى زرداري وعدد من املســــؤولني 
الباكســــتانيني بعد وصوله إلى إســــام آباد 

أمس االول.

باكستان: فريق التحقيق الدولي يعاين موقع اغتيال بوتو

إندونيسيا: تفجيران انتحاريان يهزان جاكرتا ويسقطان أكثر من 65 قتياًل وجريحًا
استهدفا فندقي ريتز كارلتون وماريوت.. ويودويونو يصفهما بـ »العمل االرهابي« الذي يستهدف تشويه صورة بالده أمام العالم

عشرات اآلالف من الشيعة أمام ضريح اإلمام الكاظم إلحياء ذكرى وفاته اليوم      )رويترز(

رجال اإلسعاف ينقلون جثة أحد الضحايا الذين قضوا نتيجة التفجير االنتحاري في فندق ماريوت           )رويترز(

عواصم ـ وكاالت: بعد أسبوع 
الرئاســـية  علـــى االنتخابـــات 
التي أدت حسب  االندونيســـية 
انتخاب  النتائج اجلزئية إلعادة 
سوســـيلو بامبانـــغ يودويونو 
رئيســـا ألكبر بلد إســـامي في 
العالم، قتل ما ال يقل عن 12 شخصا 
واصيب أكثر من 50 بجروح بينهم 
العديد من االجانب صباح امس 
انتحاريـــني دمرا  في هجومـــني 
فندقي ريتز كارلتون وماريوت 
الواقعني في حي االعمال كونينغان 
في جاكرتا، وفيما تشير اصابع 

وفق القانون«. 
املهاجمـــني »ال  ان  واضـــاف 
ميلكون اي شعور باالنسانية وال 
التي تسببوا  يهتمون باالضرار 
بها لبلدنا بهـــذا العمل االرهابي 
الذي ستكون له آثار كبيرة على 
اقتصادنا وجتارتنا وســـياحتنا 

وصورتنا في العالم«.
واكد الرئيس االندونيسي انه 
امر »بتشديد القانون ملعاقبة اي 
شـــخص متورط في هذا العمل 
االرهابـــي مبعزل عـــن خلفيته 

السياسية«. 

بل عن عطل في بطارية شاحنة 
صغيرة وقد ادى الى مقتل شخص 

كان فيها.

عمل إرهابي

وفـــي أول رد فعـــل له اعتبر 
اندونيســـيا سوســـيلو  رئيس 
بامبانغ يودويونو ان التفجيرين 

هما »عمل ارهابي«. 
وقال يودويونـــو في مؤمتر 
صحافـــي »انني واثـــق من اننا 
قـــادرون على اعتقـــال ومعاقبة 
العمـــل االرهابي  مرتكـبي هــذا 

االرهاب بتفكيك العبوة«. 
من جهته قال املتحدث باسم 
الشرطة نانان سويكارنا ان »عدد 
القتلى وصل الى 12 قتل 11 منهم 
في موقعي التفجيرين فيما توفي 
اخر في املستشفى« مضيفا »هناك 
50 جريحا بينهم 14 اجنبيا على 

االقل«.
وبعد ساعتني اعلن في جاكرتا 
عن انفجار آلية في حي جتاري، 
غير ان الشرطة اوضحت ان هذا 
االنفجار الثالث لم ينتج عن قنبلة 
كما افادت وسائل االعام احمللية 

 عائالت ضحايا 11 سبتمبر
ترفض إغالق معتقل غوانتانامو

واشنطن ـ يو.بي.آي: حضت عائات عدد من ضحايا 
هجمات 11 سبتمبر 2001 في الواليات املتحدة إدارة الرئيس 
األميركي باراك اوباما على التخلي عن خططها إلقفال معتقل 
غوانتانامو واســــتئناف محاكمات اإلرهابيني املفترضني 
املعتقلني هناك. ونقلت شــــبكة »ســــي إن إن« اإلخبارية 
األميركيــــة عن غوردون هابرمان الــــذي قضت ابنته في 
اصطدام إحــــدى الطائرتني ببرجي مركز التجارة العاملي 
اعتراضه على »إقفال املنشــــأة ألسباب سياسية« متهما 
اإلدارة بالتسرع في هذه املسألة. وهابرمان هو أحد تسعة 
أشخاص فقدوا أولياءهم في هجمات سبتمبر وزاروا هذا 
االسبوع معتقل غوانتانامو فيما أتيح للبعض اآلخر فرصة 

حضور جلسات حتضيرية حملاكمة بعض املشتبه بهم.
وانتقد العديد من أولياء ضحايا الهجمات قرار أوباما 
تعليق اللجان العسكرية في غوانتانامو إلى حني استعراض 
ملف كل معتقل على حدة. ورأت ميليسا لونغ التي فقدت 
صديقها »ان قرار حكومتنا وقف اللجان العسكرية يجعلنا 
حمقى وضعفاء ويدعو الى شن مزيد من الهجمات علينا 
والعــــدل واإلنصاف يقضيان مبواصلة جلان عســــكرية 

ومعاقبة مرتكبي األعمال اإلرهابية ضد األميركيني«.
مــــن جهته أقر براين الن الذي فقد عائلته في الهجوم 
علــــى الپنتاغون بأن بعض املعتقلني تعرضوا إلســــاءة 
املعاملة غير أن ظروفهم باتت أفضل اآلن. واعتبر أن الظلم 
الوحيد الواقع اليوم هو »دفع قادة الواليات املتحدة التخاذ 
قرارات بشأن أمور ال يدركون عنها شيئا«. وكان من املقرر 
أن يحضر الوفد جلسة استماع أقيمت ا مس األول خلالد 
شــــيخ محمد الذي يتهم بأنه العقــــل املدبر للهجمات إلى 
جانب املعتقل رمزي بن الشــــيبة غير أنهما رفضا املثول 

أمام القاضي.

المسيليم: ال يوجد أي مواطن كويتي 
بين ضحايا االنفجارين

كواالملبور ـ كونا: اكد ســــفيرنا لدى اندونيسيا فيصل 
املسيليم على سامة جميع املواطنني الكويتيني املتواجدين 
في العاصمة جاكرتا وذلك بعد وقوع انفجارين عنيفني في 
فندقني بالعاصمة االندونيسية صباح امس اديا الى مقتل 

12 شخصا واصابة 50 آخرين.
واكد السفير املسيليم في اتصال هاتفي مع »كونا« انه 
»حتى اآلن ال يوجد اي مواطن كويتي بني ضحايا االنفجارين«، 
الفتا الى انه تلقى اتصاال هاتفيا من ســــمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد  لاطمئنان على أبنائه واخوانه 

الكويتيني في اندونيسيا اثر وقوع االنفجارين.
واضــــاف ان ســــمو رئيس مجلــــس الــــوزراء أعطى 
تعليماته وتوجيهاته الكرمية باتخاذ جميع التســــهيات 
واخلدمــــات لاهتمام باملواطنني الكويتيني املتواجدين في 

اندونيسيا.
وأدان السفير املسيليم بشدة »هذه العمليات االجرامية 
وغير االنســــانية التي راح ضحيتها العديد من الضحايا 
االبرياء« مقدما عزاءه ومواســــاته احلارة باســــم السفارة 
في جاكرتا الى اهالي الضحايا ومتنياته بالشفاء العاجل 

للجرحى واملصابني.
واكد ان الســــفارة في جاكرتا تواصل عملها في متابعة 
االوضاع حول احداث االنفجارين، داعيا الكويتيني املتواجدين 
في اندونيســــيا لاتصال بالســــفارة على االرقام التالية 
0062215764556 او 0062215764169 اضافــــة الــــى ارقام 
الهواتف احملمولة 00622816889292 او 006228151161333 

ملعرفة اماكن تواجدهم واالطمئنان عليهم.

النجــــفـ  أ.ف.پ: دعا زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر امس العراقيني الى التظاهر ســــلميا للمطالبة 
باطاق ســــراح املعتقلني وحتســــني اوضاعهم االمنية 
واخلدماتيــــة. وقال الصدر في بيان تاه خطباء التيار 
في صاة اجلمعة امس »هناك ثاث نقاط على الشعب 
العراقي التعبير عن مطالبته بها عبر التظاهرات السلمية 
املستمرة«. واضاف ان اولى هذه النقاط هي »املطالبة 
باطاق ســــراح املعتقلني االبرياء وعدم املســــاواة بني 

البريء واملسيء«.
كما طالب العراقيني بالتظاهر حلض احلكومة على 
العمل لوقف »االرهاب الذي استشرى في الفترة االخيرة، 
لوضع حلول واقعية له وخصوصا في مدينة املوصل 

واال ستكون احلكومة مقصرة امام الشعب«.
واشار الصدر في البيان الى ضرورة التظاهر لتذكير 
»اصحاب االختصاص ان يقدمــــوا لنا برامج وخططا 
لتحســــني الكهرباء في عموم العراق من اجل التعاون 
مع احلكومة فــــي تنفيذ هذه اخلطــــط لتقليل معاناة 

ابناء الشعب«.
الى ذلــــك ورغم رغم اعمال العنــــف احملدودة التي 
تعرضوا لها خال االيام املاضية، استمر عشرات االالف 
من الشيعة العراقيني في التوافد سيرا على االقدام امس 
الى الكاظمية شــــمال بغداد، الحياء ذكرى وفاة االمام 

موسى الكاظم التي تصادف اليوم.
وقال املســــؤول االعامي للمرقد عامر االنباري ان 
»حشود الزوار تتوافد بشكل مستمر لزيارة االمام موسى 
الكاظم واستطيع القول ان الزيارة ستكون مليونية«، في 
اشارة الى اعداد محتملة للزوار طيلة ثاثة ايام. واضاف 
ان »الزوار من مختلف االعمار وبينهم نســــاء واطفال، 

يصلون من مناطق العراق اضافة الخرين من دول عربية 
واجنبية«. ومير الزوار في شوارع بغداد الرئيسية حيث 
انتشــــرت سرادق تقدم لهم الطعام واملاء اثر وصولهم 

من وسط وجنوب الباد سيرا على االقدام.
واتخذت قوات االمن العراقية اجراءات امنية مشددة 
حلماية الزوار متثلت في منع ســــير الدراجات النارية 
وعربات البضائع ونشر الشرطة واجليش في الطرق 

التي يسلكها الزوار خال سيرهم في اجتاه املرقد.
واغلقت السلطات شوارع وجسورا امام الدراجات 
والعربات لضمان امن الزوار، وتعرض الزوار لسلسلة 
هجمات بعبوات ناسفة اسفرت عن مقتل رجل وزوجته 

واصابة 25 اخرين بينهم نساء بجروح.
وقالت املصادر ان »رجا وزوجته قتا واصيب 12 
اخرون بينهم اربع نســــاء، بجــــروح في انفجار عبوة 
ناسفة اســــتهدفت زوارا شيعة كانوا في طريقهم« الى 
الكاظمية، واوضحت ان »العبوة انفجرت على طريق 

محمد القاسم السريع« في منطقة بغداد اجلديدة.
واكدت مصادر طبية في مستشفيات الكندي وابن 
النفيس وســــط بغداد، تلقي جثتــــي رجل وامرأة و12 

جريحا بينهم اربع نساء اصيبوا في االنفجار.
وفي هجوم اخر، اصيب ثمانية اشخاص، هم ستة 
رجال وامرأتان في انفجار عبوة ناسفة استهدفت الزوار 
في منطقة الدورة، جنــــوب بغداد، وفقا ملصادر امنية 
واخرى طبية. واصيب خمسة اشخاص جميعهم رجال 
من الزوار، بجروح بانفجار عبوة ناســــفة في منطقة 

البياع )جنوب غرب(، وفقا ملصدر في الشرطة.
والهجوم هو اخلامس الذي يستهدف الزوار الذين 
يستمر توافدهم لليوم الثالث على التوالي الى املرقد.

فنـــدق ماريوت وبعـــد دقيقتني 
الثاني فندق ريتز  دمر االنفجار 
كارلتون في وقت كان النزالء فيه 

يتناولون الفطور.
كما عثر على قنبلة ومت تفكيكها 
في احدى غـــرف فندق ماريوت، 
على ما افاد مســـؤول اندونيسي 
الرئاسة  كبير. وقال مستشـــار 
االندونيســـية جالي يوسف ان 
الشرطة عثرت على القنبلة وعلى 
معدات تفجير اثناء تفتيش طوابق 
الفندق اثر انفجار العبوة في املقهى 
وقال »جنحت شـــرطة مكافحة 

االتهام في التفجيرين الى اجلماعة 
االسامية في جنوب شرق اسيا، 
اعلنت الشرطة االندونيسية انه 
من املرجح ان مرتكبي التفجيرين 
أقاما في فندق ماريوت في الغرفة 
1808 في الطبقـــة 18 حيث وجد 
خبراء التفجيـــرات قنبلة ثالثة 
معـــدة للتفجير خـــال عمليات 

التفتيش.

تفكيك قنبلة ثانية 

ووقـــع االنفجار االول مبقهى 
يقع في طبقـــة حتت االرض من 

الشرطة اإليرانية تشتبك مع اآلالف من أنصار موسوي.. وكروبي يتهم الباسيج باالعتداء عليه
رفسنجاني: للخروج من األزمة يجب التزام الجميع بالقانون واإلفراج عن المعتقلين

اآلالف من أنصار موسوي عادوا للتظاهر أمس من جديد عقب صالة اجلمعة والتي أمّها هاشمي رفسنجاني        )أ.ف.پ(

عواصم ـ وكاالت: فيمــــا أم صاة اجلمعة 
في طهران امس الرئيس االيراني االسبق اكبر 
هاشمي رفسنجاني للمرة االولى منذ 50 يوما، 
مؤكدا ان ثقة الشعب االيراني في النظام تزعزعت 
عقب االنتخابات الرئاسية، معلنا مقترحات حلل 
االزمــــة الداخلية ابرزها التزام جميع االطراف 
بالقانــــون وبدء حوار مفتوح بني االصاحيني 
واحملافظني وإطاق ســــراح املعارضني الذين 
اعتقلوا أثنــــاء قمع االحتجاجات والعمل على 
تخفيف القيود املفروضة على الصحافة، عادت 
تظاهرات االالف من انصــــار زعيم املعارضة 
االيرانية مير حســــني موســــوي الذي كان في 
مقدمة املصلني تضرب من جديد والتي واجهتها 
الشــــرطة االيرانية بالقنابل املســــيلة للدموع 

وباعتقال اكثر من 15 شخصا.
في غضون ذلك، اتهم املرشــــح االصاحي 
اخلاســــر مهدي كروبي قوات الباسيج الذين 
كانوا مرتدين مابس مدنيــــة باالعتداء عليه 
أثناء ذهابه إلى تأدية صاة اجلمعة وقال جنله 
حسني كروبي ملوقع حزب اعتماد مهلي االصاحي 
»انه عندما ترجل والدي من سيارته عند مدخل 
جامعــــة طهران هاجمه رجال باملابس املدنية 

أهانوه وأوقعوا عمامته أرضا«.
وبــــدأ رفســــنجاني خطبته أمــــام جامعة 

طهران بالدعــــوة إلى التزام الهدوء. وقال أمام 
احلشود في أول ظهور علني له منذ االنتخابات: 
»دعونا نستغل املناسبة لتهيئة مستقبل أفضل 

لبادنا«.
ودعا املصلني إلى عدم إفساد اجلو السلمي 
الذي تتمتع به صاة اجلمعة بإطاق شعارات 

مناوئة للحكومة.
وقال رفسنجاني »ما الذي علينا فعله ملعاجلة 
الوضع احلالي؟«، مؤكدا ان لديه حا تدارسه 
مع اعضاء في مجمع تشخيص مصلحة النظام 
ومجلس اخلبراء، املؤسستني الرئيسيتني في 
النظام اللتني يرأسهما. واضاف »هدفنا االول هو 
استعادة الثقة التي كانت لدى الشعب والتي فقدت 
اليوم الى حد ما«. واضاف »ليس من الضروري 
في الوضع الراهن ان يتم سجن الناس. دعوهم 
يعودون الى عائاتهم. يجب علينا اال نســــمح 
العدائنا بأن يلومونا وان يسخروا منا بسبب 
االعتقاالت، علينا ان نسامح بعضنا البعض«. 
وطلب رفسنجاني من السلطات »توضيح اللغط« 
الذي رافق نتائج االنتخابات الرئاسية التي ذكر 

أن »الشكوك قد أثيرت حولها«.
وأضاف أن الباد مقسومة بني تيارين، يرى 
أحدهما أن األمور صحيحة، وهو يواصل العمل 
وفق برنامجه، فــــي حني أن هناك »الكثير من 

األشخاص احلكماء الذين لديهم شكوك، ويجب 
علينا إزالتها«. ووصف رفسنجاني األحداث التي 
أعقبت االنتخابات بأنها: »مرحلة مؤملة كانت 
فيها كل األطراف خاسرة، كما دعا الى اللجوء 
الى القانون حلل املشاكل قائا »يجب علينا ان 
نحل مشاكلنا عبر القانون وعبر االلتزام به«. 
وأضاف »ينبغي للجميع ان يتقيد بالدستور في 

حل خافاتهم سواء شاءوا ذلك ام ابوا«.
وأشاد رفسنجاني باملشاركة الواسعة للشعب 
االيراني في االنتخابات الرئاسية معتبرا انها 

شهدت منافسة »طيبة«.
الــــى ذلك، أعلن الرئيــــس اإليراني محمود 
أحمدي جناد عن تغييرات في حكومته املقبلة، 
حيث عني »اسفنديار رحيم مشايي«، الذي قال 
إن الشعب اإلسرائيلي صديق للشعب اإليراني، 
نائبا أول للرئيس بدال من پرويز داودي، و»علي 
أبر صاحلي« ممثل إيران الســــابق في الوكالة 
الدولية، رئيسا ملنظمة الطاقة الذرية بدال من 

املستقيل غام رضا أغا زاده.
من جهة ثانية، حــــث أحمدي جناد الغرب 
على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لباده، 
وحذر أمام حشود كبيرة في مدينة مشهد، أمس 
االول، من أن حكومته املقبلة ســــتكون أقوى 

»عشر مرات« من السابقة.

الصدر يدعو العراقيين إلى التظاهر سلميًا إلطالق سراح المعتقلين
عشرات اآلالف من الشيعة يتوافدون إلى الكاظمية إلحياء ذكرى وفاة اإلمام الكاظم اليوم

انفجاران كبيران أمس الجمعة في فندقين فخمين في وسط العاصمة جاكرتا

نجاد يعّين رئيس�ًا جديدًا للوكالة النووي�ة ويتوعد الغرب بحكومة قوية


