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 رفسنجاني وخاتمي وموسوي وكروبي أبرز الغائبين عن الحفل 

 خامنئي ينصب نجاد لوالية ثانية: أعّين الرجل الشجاع لرئاسة الجمهورية

  طهرانـ  وكاالت: في حسينية االمام اخلميني بطهران، وفي 
غياب املرشحني اخلاسرين مير حسني موسوي ومهدي كروبي 
والرئيسني السابقني هاشمي رفسنجاني ومحمد خامتي، صادق 
املرشد األعلى للجمهورية اإليرانية علي خامنئي امس على إعادة 
انتخاب الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد لوالية رئاسية 
ثانية.وقال املرشد االعلى في نص مرسوم التصديق على انتخاب 
الرئيس احمدي جناد ان «تصويت االيرانيني احلاســــم وغير 
املسبوق للرئيس هو تصويت تهنئة على اداء احلكومة املنتهية 
واليتها».واضاف «احيي انتخاب الرئيس محمود احمدي جناد ثم 
الشعب االيراني واصدق على تصويته واعني هذا الرجل الشجاع 
والعامل املجد والذكي لرئاسة اجلمهورية» وقال الزعيم االيراني 
«انــــه تصويت للمقاومة في مواجهة القــــوى املهيمنة النزعة، 
تصويت على مكافحة الفساد والتمييز واالرستقراطية. تصويت 
من اجل (الذين يعيشون) حياة متواضعة وللقرب من الشعب 

واحملرومني» مقدما بذلك دعما قويا للرئيس احمدي جناد.
  وقال خامنئي متحدثا عن «بعض اعضاء النخبة» السياسية 
ان «البعض فشــــل» في هذه االنتخابات، في اشارة الى زعماء 

املعارضة.واضاف محذرا «هناك املنافسون الغاضبون واملجروحون 
الذين سيتصدون في السنوات االربع املقبلة للحكومة وهناك 
ايضا من لديهم مواقف منتقدة لكنهم ليســــوا اعداء للرئيس» 

معتبرا انه «ينبغي اخذ وجهات نظرهم في احلسبان».
  من جانبه ندد الرئيس احمــــدي جناد بتدخل بعض الدول 
االجنبية في االنتخابات الرئاسية التي جرت في ١٢ يونيو كما 

ذكرت وكالة فارس.
  وقــــال احمدي جناد في كلمة خالل مراســــم التصديق على 
انتخابــــه «اقول للحكومات ذات النزعة التدخلية، لقد ارتكبتم 
ظلما حيال الشــــعب خالل هذه االنتخابات وأســــأمت استخدام 
وسائلكم السياسية واملالية».ومن املقرر أن يؤدي أحمدي جناد 
غدا األربعاء اليمني الدستورية أمام مجلس الشورى الذي مينحه 
مهلة أسبوعني لتشكيل حكومة وعرض أعضائها على املجلس 
للحصول على الثقة.من جانبها ذكرت وكالة أنباء حكومية أنه 
مت احباط محاولة فرار الرئيس االيراني السابق محمد خامتي 
إلى دولة اوروبية، األمر الذي سرعان ما نفته مصادر مقربة من 

خامتي مؤكدة انه موجود في منزله في طهران.

 خاتمي ينفي األنباء الحكومية عن محاولة فاشـلة لفراره من إيران  لدولة أوروبيـة مؤكدًا أنه موجود حاليًا بمنزله في طهران

 (أ.ف.پ) صورة مركبة تظهر الرئيس اإليراني احمدي جناد مقبال ومحتضنا املرشد األعلى علي خامنئي اثر املصادقة على تنصيبه لوالية ثانية  

 «التايمز»: إيران تنتظر الضوء األخضر 
  من خامنئي إلنتاج أول قنبلة نووية

 لندن ـ ســــي.إن.إن ـ يو.بي.آي: كشفت مصادر 
اســــتخباراتية غربية أن إيران أتقنت تقنية إنتاج 
وتفجير رؤوس نووية وأن اجلمهورية اإلسالمية 
بانتظار الضوء األخضر من املرشــــد االعلى علي 
خامنئي، للمضــــي قدما وإنتاج أول قنبلة نووية.

ونقلت صحيفة «التاميز» البريطانية عن املصادر أن 
إيران أمتت برنامجا بحثيا إلنتاج يورانيوم ألغراض 
عســــكرية في صيف ٢٠٠٣، مما قد يتيح لها إنتاج 
قنبلة خالل عام من إصدار خامنئي األوامر بذلك.

  وقدرت تلــــك املصادر ان إيران بحاجة إلى عام 
واحد، وبعد موافقة خامنئي، لبناء قنبلة نووية: 
ستة أشهر لتخصيب يورانيوم كاف، وستة أشهر 

أخرى لتجميع وتركيب الرأس احلربي.
مــــن تقديرات االســــتخبارات  النقيض    وعلى 
األميركيــــة قبل عامني أن طهــــران انهت برنامجها 
لألبحاث النووية عام ٢٠٠٣ بســــبب تهديد الغزو 
األميركي للعراق.ونسبت إلى املصادر االستخباراتية 
قولها «إن طهران أوقفت برنامج األبحاث ألنها حققت 
ما تريد من ورائه وهو ايجاد طريقة لتفجير رأس 
نووي ميكن حتميله على صواريخها البعيدة املدى 

من طراز «شــــهاب ٣»، وفي حــــال صادق خامنئي 
على بناء قنبلة نووية ســــتحتاج إلى ستة أشهر 
لتخصيب الكميات املطلوبة من اليورانيوم وإلى 
ستة أشهر أخرى لتركيب الرأس».واضافت املصادر 
«في حال اتخذ املرشــــد األعلى للثورة االســــالمية 
قرار بناء قنبلــــة نووية نقدر أن يقوم اإليرانيون 
بتخصيب الكميات املطلوبة مــــن اليورانيوم في 
مفاعل نتانز خالل ســــتة أشهر اســــتنادا إلى عدد 
أجهزة الطرد املركزي العاملة فيه لكننا ال نعرف ما 
إذا كان خامنئي اتخذ هذا القرار».وذكرت الصحيفة 
أن وزارة الدفاع اإليرانية تدير منذ سنوات قسما 
لألبحاث النووية السرية وظفت ألجله مئات العلماء 
والباحثني وعلماء املعــــادن وضخت فيه مليارات 
الدوالرات لتطوير تنقية نووية إلى جانب برنامج 

نووي لألغراض السلمية.
  ونســــبت إلى املصادر نفسها القول «إن وزارة 
الدفاع اإليرانية اســــتخدمت وكالة داخلية سرية 
حتمل اسم اماد أي اإلمداد بالفارسية يرأسها محسن 
فخري زاده البروفيسور في مادة الفيزياء والعضو 

البارز في احلرس الثوري اإليراني». 

 قبل أقل من ثالثة أسابيع من االنتخابات الرئاسية األحمد: إنهم يسعون لتعميق االنقسام وعرقلة الحوار

 أفغانستان: مقتل وإصابة أكثر من ٤١ في تفجير استهدف رجال الشرطة «فتح»: الوساطات مع «حماس» فشلت

 الظواهري ألوباما: عرض التهدئة مازال قائمًا

 هراة ـ أ.ف.پ: قبل اقل من 
ثالثة اسابيع من االنتخابات 
الرئاسية، قتل اثنا عشر شخصا 
بينهم شـــرطيان واصيب ٢٩ 
اثـــر هجوم  آخـــرون بجراح 
بالقنبلة استهدف عناصر شرطة 
امس في «هراة» كبرى مدن غرب 
افغانستان كما اعلنت الشرطة 

والمستشفى المحليان.
  وقـــال المتحـــدث باســـم 
الواليـــة عصمـــت  شـــرطة 
عليـــزاي للصحافييـــن «ان 
اثني عشـــر شخصا قتلوا في 
االنفجـــار واصيب عشـــرون 
آخرون بجروح. وبين القتلى 

شرطيان».
  وافـــاد الطبيـــب بـــركات 
اهللا محمـــدي، الذي يعمل في 
المدينة، «تلقينا  مستشـــفى 
في المستشفى ٢٩ جريحا و١٢ 
جثة. وان حالة بعض الجرحى 

خطيرة جدا».
  ولم تعلن اي جهة في الصباح 

مسؤوليتها عن الهجوم.

 دبي ـ رويترز: قال أميــــن الظواهري الرجل الثاني في 
القاعدة ان عرضا بالتهدئة قدمه التنظيم لإلدارة األميركية 
السابقة ال يزال مطروحا على الطاولة لكن الرئيس اجلديد 
باراك أوباما يجب أن يســــحب قواته من أراضي املسلمني 

ويلبي مطالب أخرى.
  وقال الظواهري في مقابلة مع موقع السحاب ـ اجلناح 
اإلعالمي للقاعدة ـ نشرها املوقع اإلسالمي على االنترنت 
امس ان اوباما إذا أراد التوصل الى تفاهم فعليه أن يستجيب 

لعرض أسامة بن الدن زعيم تنظيم القاعدة.
  وحذر الظواهري من أن املتشددين سيواصلون القتال 

«إلى يوم القيامة» إذا لم تتحقق مطالبهم.
  وقال إن احلد األدنى الذي ميكن أن يقبله «املجاهدون» 
هو انسحاب القوات «الكافرة» من كل أرض اإلسالم ووقف 

نهب ثروات املسلمني حتت تهديد القوة املسلحة.
  وذكر الظواهري أن الشروط تتضمن أيضا أن تتوقف 
الدول الغربية عن مساندة األنظمة «الفاسدة املرتدة» في 

العالم اإلسالمي واإلفراج عن كل املسلمني احملتجزين.
  وكان بن الدن قــــد قال عام ٢٠٠٦: ان تنظيم القاعدة ال 
ميانع عرض تهدئة طويلة األمد تستند إلى شروط منصفة 
تلتزم بها القاعدة وتعرض حتقيق األمن واالستقرار وإعادة 
إعمار العراق وافغانســــتان اللذيــــن دمرتهما احلرب لكن 
الواليــــات املتحدة رفضت العرض في آنذاك قائلة انها «ال 

تتفاوض مع إرهابيني».
  وانتقد الظواهري مســــاعي أوباما لتخفيف التوتر مع 
املسلمني والذي زاد بعد احلربني اللتني شنهما سلفه جورج 

بوش في افغانستان عام ٢٠٠١ وفي العراق عام ٢٠٠٣.

  وقال ان اوباما مثل ذئب تنهش أنيابه حلم املســــلمني 
ومتسك مخالبه بوجوههم وتقطر منها دماؤهم ثم يطلب 

أن يوقفوا دفاعهم ألنه يريد سالما معهم.
  وأضاف قائال عن مساعي أوباما إنه يحاول بيع األوهام 
للضعفاء ويطلب من املسلمني أال يكرهوا األميركيني رغم 

أنهم سيستمرون في قتلهم.
  وعزا الظواهري تغير لغة اخلطاب منذ عهد بوش إلى 

«انتصارات» املقاتلني املسلمني.
  كما ذكر أن أوباما يساند إسرائيل على حساب الفلسطينيني 
ودعا إلى إزالة إسرائيل من اخلريطة وقال إنها «جرمية» 
يجب محوها. وقال الظواهري إن سياسة أوباما بخصوص 
القضايا اإلســــرائيلية ـ الفلســــطينية مصيرها اخلسارة 

للفلسطينيني. 

  وكانت القنبلة التي يتحكم 
بها عن بعد مخبأة في صندوق 
قمامة على جانب طريق وقد 
فجرت صباحا في وقت ازدحام 

في حي مقصود جدا بوســـط 
هراة عاصمة الوالية التي تحمل 
االسم نفسه واكد عليزاي ان 
الهجوم كان يستهدف عناصر 

شرطة.
  وقال المتحدث «ان القنبلة 
لـــدى مـــرور قافلة  انفجرت 
للشـــرطة» فيما لم يؤكد اي 

مصدر مستقل الحصيلة.
  وافاد مراسل لوكالة «فرانس 
برس» في المكان انه سمع دوي 
«انفجار هائـــل تبعه عيارات 

نارية اطلقتها الشرطة».
  وفي مكان االعتداء، شاهد 
المراسل «اضرارا كبيرة لحقت 
بسيارات للشرطة وسيارات 
اجرة يعتقد ان سائقيها قتلوا» 
و«دراجات نارية وهوائية تقول 
الشرطة ان اصحابها قتلوا او 
جرحوا»، كما شـــاهد «احذية 
اطفال وبراقع نساء» متناثرة 

على االرض.
  وقبـــل اقـــل مـــن ثالثـــة 
اسابيع من موعد االنتخابات 
الواليات  الرئاسية ومجالس 
في ٢٠ الجـــاري، بلغت اعمال 
العنف مستويات قياسية في 
افغانســـتان منذ بدء التدخل 
الدولـــي بقيادة  العســـكري 
الواليـــات المتحدة الذي طرد 
الطالبان من الحكم في كابول 

اواخر العام ٢٠٠١.

 ليبرمان يتعهد بتقديم استقالته إذا اتهم بالفساد
 القدسـ  أ.ف.پ: تعهد وزير اخلارجية االسرائيلي 
افيغــــدور ليبرمان امس باالســــتقالة من منصبه اذا 
اتهم بالفســــاد، مهددا بذلك استقرار حكومة بنيامني 
نتنياهو.لكن معلقني في الصحف االسرائيلية رأوا ان 
استقالة ليبرمان لن تؤثر كثيرا على مجرى احملادثات 
مع الفلسطينيني بسبب الدور احملدود الذي كلف به 

الوزير القومي املتشدد من قبل نتنياهو.
  وقــــال ليبرمان للصحافيني في البرملان ان «املهم 
هو قرار املستشار القانوني للحكومة. اذا قرر اتهامي 
بعد االستماع الي ساستقيل، وخالل االشهر االربعة او 

اخلمسة املقبلة ساتخلى عن مهامي النيابية».
  وبعد حتقيق استمر اكثر من عقد، قالت الشرطة 
انها ستوصي مدعي الدولة مناحيم مزوز ببدء مالحقات 
ضد ليبرمان بتهم «الفساد واالحتيال وتبييض االموال 
ورشوة شهود وعرقلة عمل القضاء».وحسب االجراءات 
املتبعة، يفترض ان يقرر مزوز في االيام املقبلة وتبعا 
لهذه التوصيات، ما اذا كان سيســــتمع الى ليبرمان 
(٥١ عاما) قبل اتهامه.وقالت مسؤولة في وزارة العدل 
طالبة عدم الكشف عن هويتها «تقليديا يتابع املدعي 
عن كثب التحقيقات التي جتريها الشــــرطة بشــــأن 
شخصيات سياسية».وذكرت وسائل اعالم اسرائيلية 
ان ماليني الدوالرات دفعت في اخلارج لليبرمان عن 
طريق شركات وهمية وحسابات مصرفية عدة لتمويل 
حمالته االنتخابية.وقال مصدر في الشرطة انه ميكن 
ان تفرض عليه عقوبات بالسجن ملدة تصل مجتمعة 

الى٣١ عاما وميكنه ان يلعب على الوقت مستخدما حيال 
اجرائية، معوال على انتهاء والية مزوز في يناير ٢٠١٠.
ويؤكد زعيم احلزب القومي املتشدد اسرائيل بيتنا، 
التشكيل الثالث في الكنيست حيث يشغل ١٥ مقعدا من 
اصل ١٢٠، براءته ويقول انه يتعرض «ملضايقات» من 
الشرطة.ومنذ تعيينه وزيرا للخارجية، قام لربرمان 
بعدة زيارات الى اخلارج وخصوصا الواليات املتحدة 
واوروبا وروسيا ومؤخرا اميركا الالتينية، سبقته 

اليها سمعته كمتطرف يؤيد استخدام القوة.
  ويفضل االوروبيون التعامل مع وزير الدفاع ايهود 
باراك بينما نصح الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 
بصراحة نتنياهو باقالته وتعيني شــــخصية افضل 

متثيال السرائيل.
  من جهته، يعتمــــد نتنياهو على نص في قانون 
سيقره البرملان حملاولة احلصول على تأييد ٢٨ من 
نواب حزب كادميا (وســــط) املعارض الذي تتزعمه 

تسيبي ليڤني، وتعزيز حتالفه.
  ويبقى ليبرمان شخصا غير مرغوب فيه في مصر 
واالردن، الدولتني العربيتني الوحيدتني اللتني ابرمتا 
اتفاق سالم مع اســــرائيل، بسبب مواقفه املعارضة 

لالقلية العربية في الدولة العبرية.
  ان ليبرمــــان لم يقل كلمته االخيرة. فقد عبر عن 
«قناعته بانه سيكون العام املقبل وبعد سنتني ايضا 
وزيرا للخارجية وسنفوز في االنتخابات املقبلة باكثر 

من عشرين مقعدا». 

 دبيـ  العربية: أعلنت حركة فتح فشل الوساطات 
العربية والدولية مع حركة حماس للسماح ألعضاء 
فتح باخلروج من غزة الى بيت حلم في الضفة الغربية 

حلضور مؤمتر احلركة املقرر عقده اليوم. 
  وقال رئيس كتلة فتح البرملانية عزام األحمد في 
اتصال هاتفي مع العربية إن حماس ال تريد إخراج 
أعضاء حركة فتح من غزة وتســــعى الى ابتزازهم، 
وأنها ســــتعتقل من يغادر القطــــاع من اعضاء فتح 
طاملا لم مادامت الســــلطة الفلسطينية لم تفرج عن 

كل معتقليها في الضفة الغربية. 
  وأكد االحمد على أن اللجنة املركزية لفتح قررت 
املضي قدمــــا في انعقاد املؤمتر فــــي مكانه وزمانه 
احملددين واتهم حماس بانها تريد تعميق االنقسام 

وعرقلة استمرار احلوار وجناحه. 

  وأوضح ان اتفاقا أبرم مع مصر لتفكيك قضية 
املعتقلني وان السلطة الفلسطينية افرجت الشهر 
املاضي عن ٣٠٠ معتقل من حماس ومت ابالغ سورية 
ومصر بذلك. وكان مفوض التعئبة والتنظيم في 
حركة فتح أحمد قريع، أكد في وقت ســـابق وفي 
حديث للعربية ايضا أن مؤمتر فتح ســـيعقد في 
الرابع من هذا الشهر. وقال: املشكلة الكبيرة إن كادر 
غزة لن يشارك.. ونرجو من حماس أن تعيد النظر 
بقرارها منع الكادر الفتحاوي من السفر. وما فعلته 
حمـــاس تعميق للجرج وتعطيل للمؤمتر وزيادة 
للكراهية. وقال قريع إن «موضوع معتقلي حماس 
ال أقلل من شـــأنه وهناك افراجات ولكن استعمال 
املوضوع كمساومة للسماح لكوادر فتح بالسفر 

إلى املؤمتر خطيئة»،  

  دمشق ـ هدى العبود
  رأت صحيفة تشرين السورية أن ما صدر عن اإلدارة 
األميركية حتى اآلن غير مشجع الستئناف عملية السالم 
الشامل، بل إنه مخيب لآلمال التي نسجها البعض على 
التوجه املعلن إلدارة أوباما في مســـتهل عهدها بالبيت 

األبيض.
  واعتبـــرت الصحيفة أن ما ورد على لســـان وزيرة 

اخلارجية هيالري كلينتون عندما طالبت العرب بالتطبيع 
مع إسرائيل مقابل وقفها التوسع االستيطاني، يختصر 
املوقف األميركي مبجرد جتميد االستيطان وكالم عام عن 
عملية الســـالم دون إيضاح الستحقاقاته ودون حتديد 
املرجعيات التي ســـيقوم عليها، والتي من املفترض أن 
تكون على أســـاس مؤمتر مدريد وقراري األمم املتحدة 

 .٢٤٢-٣٣٨

 دمشق: ما صدر عن اإلدارة األميركية غير مشجع الستئناف عملية السالم

 آثار التفجير تبدو على سيارة للشرطة في «هراة» والذي سقط فيه ما يقارب ٤١ شخصا بينهم شرطيان أمس              (رويترز) 

 المرشد األعلى يمنع نجاد من تقبيل يده
ــمية  ــران ـ أ.ف.پ: قالت وكالة االنباء االيرانية الرس  طه
ان املرشد االعلى للثورة االيرانية علي خامنئي منع الرئيس 
محمود احمدي جناد من تقبيل يده اثناء مراسم تثبيت اعادة 
انتخابه.وقالت الوكالة «على غرار ما حصل قبل اربع سنوات 
اراد محمود احمدي جناد تقبيل يد (املرشد االعلى) لكنه منعه».

واضافت «وعندما طلب احمدي جناد السماح له بتقبيل كتف 
املرشد، وافق املرشد على طلبه بابتسامة».

  وقد بث التلفزيون االيراني صورا تظهر املرشد يتراجع 
ــاد يهم بتقبيل يده.  ــى الوراء حني كان احمدي جن خطوة ال

ويعتبر تقبيل اليد في ايران داللة كبيرة على االحترام.


