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 بغداد ـ أ.ش.أ: أعلن اللواء قاســــم املوسوي 
الناطق باســــم قيادة عمليات بغداد أن األجهزة 
األمنية متكنت مــــن اعتقال منفذ عملية اغتيال 
الصحافيــــة العراقية أطوار بهجت خالل عملية 
أمنية جنوبي العاصمة بغداد. وقال املوسوي في 
مؤمتر صحافي عقده امس «إن األجهزة األمنية 
اعتقلت املتهم ياســــر محمد حمــــد الطاخي في 

منطقــــة الدورة جنوبي بغــــداد نتيجة عمليات 
استخبارية مع شقيقيه اللذين اعترفا بارتكاب 
الطاخي جلرمية قتل الصحافية أطوار بهجت». 
وعرض املوسوي خالل املؤمتر اعترافات مسجلة 
للطاخــــي اعترف فيها بإيقــــاف أعضاء الفريق 
اإلعالمي املرافق للصحافيــــة أطوار بهجت في 
مدينة سامراء، «مبينا انه «قام باغتصابها فيما 

قام غيث العباسي الذي وصفه بأنه أمير التنظيم 
الذي يتبع له بقتل اثنني من الفريق اإلعالمي». 
وكانت أجهزة األمن العراقية في مدينة سامراء 
قد عثرت على جثة مراسلة قناة العربية أطوار 
بهجت مع اثنني من العاملني معها بعد ســــاعات 
من اختطافها اثناء تغطيتها حلادثة تفجير مرقد 

االمامني العسكريني في ٢٢ فبراير عام ٢٠٠٦. 

 اعتقال قاتل الصحافية العراقية أطوار بهجت

 البيت األبيض يعترف بنجاد «زعيماً منتخباً» إليران.. واإلصالحيون يقاطعون «القسم» اليوم 
 السلطان قابوس ونجاد: التعاون األمني بين إيران وعمان بالغ األهمية لالستقرار اإلقليمي.. وخامنئي ينتقد تدخل أميركا في شؤون الخليج 

 الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد لدى استقباله سلطان عمان قابوس بن سعيد في طهران أمس              (رويترز)

 عباس وقادة من فتح أمام أعضاء املؤمتر العام السادس للحركة لدى افتتاحه في بيت حلم أمس                (ا.پ)

 طهران ـ وكاالت: بعد ساعات قليلة ومعدودة من إعالن 
البيــــت األبيض ان الرئيس األميركي باراك اوباما ال يزمع 
ارسال برقية تهنئة للرئيس االيراني محمود احمدي جناد 
مبناسبة تنصيبه رئيسا إليران لوالية ثانية عاد املتحدث 
باسم البيت االبيض روبرت غيتس ليصف جناد بـ «الزعيم 
املنتخب» إليران وذلك ردا على سؤال ان كان اوباما يعترف 

بالرئيس االيراني بعد االنتخابات املثيرة للجدل.
  وقال املتحدث باسم البيت األبيض روبرت غيتس «كان 
هذا قرارا وجدال مستمرا في ايران من جانب االيرانيني وهم 

يختارون قيادتهم»، واضاف «انه الزعيم املنتخب».
  وكان جناد تلقى اتصاال هاتفيا امس االول من الرئيس 
اإلماراتــــي الشــــيخ خليفة بــــن زايد آل نهيــــان هنأه فيه 
بإعادة انتخابه رئيســــا اليران وفقــــا ملا ذكرته وكالة مهر 

اإليرانية.
  وقالــــت الوكالة ان الشــــيخ خليفة بــــن زايد آل نهيان 
«اكد خالل االتصال الهاتفي على تنمية وتوثيق العالقات 

الثنائية واالقليمية».
  كما أعرب جناد عن شكره للرئيس االماراتي على االتصال 
الهاتفي وقل «بال شك ان تطوير مستوى العالقات والتعاون 
الثنائي الى أقصى حد ممكن يصب في مصلحة الشــــعبني 

واملنطقة».
  الى ذلك قال متحدث باسم احلكومة األملانية إن املستشارة 
األملانية أجنيال ميركل لن تهنئ الرئيس جناد مبناسبة بدء 

فترة رئاسته الثانية كما هو مقرر.
   وأضاف املتحدث االملاني «نظرا العادة انتخابه (أحمدي 
جناد) املثيرة للجدل فان املستشارة لن تتخذ االجراء املعتاد 

بكتابة رسالة تهنئة».
  من جهة أخرى، تصدر التعاون األمني بني إيران وسلطنة 
عمان محادثات زعيمي البلدين خالل لقائهما في طهران امس 

وفقا ملا ذكرته وكالة مهر اإليرانية شبه الرسمية.
  ونقلت وكالة مهر عن الزعيمني قولهما ان لدى بالدهما 
«مصالح وأعداء مشتركني»، مشددين على ضرورة تنمية 

العالقات والتعاون الثنائي في كل املجاالت.
  وقالت الوكالة ان جنــــاد وقابوس أجريا محادثات في 
طهران امس دامت نحو ســــاعتني تناوال خاللها العالقات 
الثنائية وأهم قضايا املنطقة والعالم واعتبرا فيها التعاون 
األمني بني إيران وعمان يحظى بأهمية بالغة على صعيد 

االستقرار اإلقليمي.
  وقالت ان الزعيمني شددا على ان ايران وسلطنة عمان 
«بإمكانهما القيام بخطوات ناجحة على طريق ضمان األمن 
املستدام في منطقتي اخلليج وبحر عمان احلساستني وذلك 

عبر التخطيط الشامل واملالئم».
  كما اعتبــــرا ان تنمية التعاون االقتصادي بني البلدين 
«يصب في مصلحة الشعبني االيراني والعماني مؤكدين على 
ضرورة استثمار اإلمكانيات الكبيرة املتوافرة في مختلف 
مجاالت التجارة والشحن والطاقة من اجل تنمية وتوسيع 

مستوى العالقات االقتصادية بني البلدين».
  وأشار الزعيمان «الى الوشائج السياسية والتاريخية 
والثقافية التي تربط بني ايران وعمان» واصفني العالقات 

بني طهران ومسقط بـ «املمتازة».
  وقال جناد ان ايران «ال ترى وجود أي عائق أمام تطوير 
العالقات مع ســــلطنة عمان» ورحب بــــأي اقتراح لتنمية 

العالقات الثنائية، واضاف الرئيس االيراني «ان تقدم وأمن 
عمان يصب في مصلحة اجلميع ومنهم ايران وان طهران 

مستعدة لتزويد مسقط بتجاربها واجنازاتها».
  وســــلطان عمان قابوس بن سعيد هو اول زعيم دولة 
يلتقي بالرئيس االيراني محمود احمدي جناد الذي نصب 

امس االول رئيسا لوالية ثانية. 
  وقدم السلطان قابوس خالل اللقاء «تهانيه» الى جناد 
مبناســــبة إعادة انتخابه لدورة رئاسية ثانية كما اعتبر 
زيارة الرئيس االيراني الى سلطنة عمان «مبثابة منعطف 
وبدايــــة لتطوير العالقات بني ايران وعمان الى أقصى حد 
ممكن وفــــي كل املجاالت». وأعرب الســــلطان قابوس عن 
اعتقاده بأن زيارته احلالية الى ايران «ستسفر عن نتائج 

جيدة وقيمة لكال البلدين».
  من جانبه اتهم املرشــــد األعلى للجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية علي خامنئي امس الواليات املتحدة ودوال أخرى 
لم يسمها بالتدخل في شؤون اخلليج، معتبرا ان األمن هو 

القضية الرئيسية في هذه املنطقة.
  ونقلت وســــائل إعالم إيرانية عــــن خامنئي قوله لدى 
استقباله سلطان عمان قابوس بن سعيد ان «أميركا وبعض 
الدول األجنبية عملت دوما على زعزعة األمن واالستقرار 
في منطقة اخلليج الفارســــي وزرعت سوء الظن وانعدام 

األمن في املنطقة باستمرار».
  ودعا خامنئي دول املنطقة الى التعاون اجلماعي لضمان 
األمــــن فيها معتبرا ان «األمن أهــــم قضية ملنطقة اخلليج 
الفارسي نظرا لوجود مضيق هرمز الذي يعد احد املمرات 

املائية احلساسة جدا في العالم بني إيران وعمان». 

 التحقيقات األولية أكدت صلتهم بجماعة الشباب الصومالية

  أستراليا اعتقلت ٤ أشخاص بتهمة 
التخطيط لمهاجمة قاعدة عسكرية

  
  ملبورن ـ رويترز: اعتقلت الشرطة االسترالية ٤ رجال على 
صلة بجماعة صومالية متشددة امس واتهمتهم بالتخطيط لشن 
هجوم انتحاري على قاعدة للجيش مما أثار مخاوف من سعي 

متشددين مرتبطني بالقاعدة لضرب أهداف خارج افريقيا.
  واعتقل الـ ٤ خالل مداهمات شنت عند الفجر على ١٩ بناية 
في شـــتى أنحاء مدينة ملبورن بجنوب استراليا بعد حتقيق 
اســـتمر ٧ اشهر وضم ٣ اجهزة للشرطة ووكالة األمن الوطني 

االسترالي.
  وصرح مســـؤولون بأن حالة التأهب باستراليا من وقوع 
هجوم إرهابي ســـتظل عند املستوى املتوسط مثلما هو احلال 
منـــذ ٢٠٠٣ ولكن رئيس الوزراء االســـترالي كيفن رود قال ان 

االعتقاالت تظهر ان التهديدات مازالت موجودة.
  واعتقل الرجال الـ ٤ الذين تتراوح أعمارهم بني ٢٢ و٢٦ عاما 

وكلهم مواطنون استراليون مع خلفيات صومالية ولبنانية.
  وقالت الشرطة انهم مرتبطون بجماعة الشباب الصومالية 

املتشددة.
  ووجهت رسميا ألحد هؤالء االشخاص واسمه نايف السيد 

(٢٥ عاما) تهمة التآمر للتخطيط لعمل إرهابي او اإلعداد له.
  ومت منح الشـــرطة وقتا إضافيا الستجواب ٣ آخرين وهم 

ساني عويس ويعقوب خيري وعبدالرحمن احمد.
  وقال الســـيد انه لم يطلب اإلفـــراج عنه بكفالة وانه رفض 
املثول أمام القاضي قبل جتديد حبســـه لكي ميثل مرة اخرى 
أمام احملكمة في ٢٦ اكتوبر. وقال محاميه في جلسة االستماع 

«انه يعتقد انه يجب أال ميثل أمام أحد إال اهللا».
  وجرى استجواب رجل خامس موجود في احلجز بشأن امور 

اخرى ولم تستبعد الشرطة القيام مبزيد من االعتقاالت.
  وقال ممثلو االدعاء حملكمة ملبورن ان لديهم دليال على ان 
بعض الرجال شاركوا في التدريب في الصومال وان واحدا على 

األقل شارك في قتال على اجلبهة في الصومال.
  وأضافوا ان الشرطة لديها أدلة من مكاملات هاتفية ورسائل 
نصية وصور لكاميرات مراقبة ومن بينها صور ألحد املشتبه 

بهم خارج قاعدة هولسوورثي للجيش في ضواحي سيدني.
  والشباب جماعة صومالية متشددة مشاركة بشكل كبير في 

العنف في الصومال الذي متزقه احلرب.
  وتوعـــدت هذه اجلماعة بحكم الصومال من خالل تفســـير 
متشدد للشريعة اإلسالمية وقامت بإجبار النساء على ارتداء 

احلجاب وأغلقت دور السينما وبترت أطراف السارقني.
  وقال توني نيجوس مفوض الشرطة االحتادية االسترالية 
للصحافيـــني ان األشـــخاص الذين اعتقلـــوا خططوا القتحام 
قاعدة عســـكرية في ضواحي سيدني باألســـلحة اآللية وقتل 

من بداخلها.
  واضاف «نية هؤالء الرجال كانت الدخول بشكل فعلي الى 
ثكنـــات اجليش وقتل اكبر عدد ممكـــن من اجلنود الى ان يتم 

قتلهم هم أنفسهم».
  وقالت الشـــرطة انها عملت مع وكاالت دولية بشـــأن هذه 

املداهمات ولكنها امتنعت عن اإلفصاح عمن ابلغها.  

 عباس: «فتح» متمسكة بخيار السالم دون إسقاط الحق في المقاومة
 لن نكون رهينة لالنقالبيين واالنتخابات هي الخيار األخير إلنهاء االنقسام الفلسطيني

 مصدر إسرائيلي: مؤتمر منظمة التحرير فرصة الستئناف المفاوضات بال شروط مسبقة

 افتتح المؤتمر العام السادس لحركة فتح في بيت لحم وحيا فتحاويي غزة الغائبين

 حماس: خطاب عباس مليء بالتلفيق 
وال انتخابات قبل إنجاز المصالحة 

  
  غزةـ  يو.بي.آي: انتقدت حركة حماس بشدة خطاب رئيس 
السلطة الفلســــطينية محمود عباس أمام املؤمتر السادس 
حلركة فتح ووصفته بأنه «مليء بالتهريج والتلفيق». وقال 
املتحدث باسم حماس سامي أبو زهري في تصريح ليونايتد 
برس انترناشونال ان «اخلطاب مليء مبصطلحات وأوصاف 
سيئة وغير الئقة بحركة حماس وهو مليء بالتهريج والتلفيق 
وال يؤســــس ألي مصاحلة». واتهم املتحدث باسم حماس 
رئيس السلطة الفلسطينية بأنه «استخدم بعض األكاذيب» 
في خطابه نافيا أن تكون حركته خططت الغتياله أو تكون 
نفذت بعض املمارسات التي ذكرها في اخلطاب. ورفض أبو 
زهري دعوة عباس لالحتكام إلى االنتخابات مشددا على أنه 

لن يكون هناك أي انتخابات قبل حتقيق املصاحلة. 

حركة حماس برعاية مصرية.
  وأكــــد على التمســــك مبنظمة 
التحرير الفلسطينية، متهما جهات 
فلسطينية لم يســــمها مبحاولة 
تغييبهــــا. وقــــال «املنظمة التي 
حاولوا أن يغيبوها وأن ميحوها 
من الذاكــــرة لن تنتهي فهي بيتنا 
ووطنا املعنوي حتى جتسيد الوطن 

على أرض فلسطني».

  الستكمال التحقيق

في اسباب وفاة عرفات

  وخصص عباس اجلزء األكبر من 
كلمته لتمجيد سلفه ياسر عرفات 

والقادة التاريخيني للحركة.
  ورفض عباس محاوالت البعض 
«املتاجرة» بدم عرفات، في إشارة 
إلى اتهامات فاروق القدومي رئيس 
الدائرة السياسية مبنظمة التحرير 
لرئيــــس الســــلطة بالتواطؤ مع 

 بيت حلــــم ـ د.ب.أ: أكد رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس 
متسك حركة فتح بخيار املفاوضات 
والسالم مع إسرائيل دون إسقاط 

«احلق املشروع» في املقاومة.
  وقال عباس، لدى افتتاحه أعمال 
املؤمتر العام السادس حلركة فتح 
في بيت حلم بالضفة الغربية امس: 
«التمسك بخيار السالم واملفاوضات 
أمام  الوقــــوف عاجزين  ال يعني 
االنتهاكات اإلســــرائيلية للسالم 
وسنبقي نعتمد السالم مع االحتفاظ 
باحلق في املقاومة املشروعة التي 

يكفلها املجتمع الدولي».
  ودعــــا عبــــاس إلــــى التوافق 
فلســــطينيا على حتديد أشــــكال 
املقاومة وتوقيتها بشكل مناسب 
«حتــــى ال يجــــر أحــــد الشــــعب 
الفلســــطيني مبزاجيته اخلاصة 

إلى انتهاك األمن والقانون».
  كما دعا إلى اســــتنباط أشكال 
جديــــدة للمقاومة جلذب تعاطف 
الرأي العام العاملي جتاه القضية 
الفلســــطينية والتقدم نحو إقامة 

الدولة املستقلة.
  وقــــال عبــــاس: إن الســــلطة 
الفلســــطينية نفذت جميع بنود 
االلتزامات الفلســــطينية الواردة 
في خطة خارطة الطريق فيما لم 
تبدأ إسرائيل باتخاذ خطوة واحدة 
فــــي التزاماتها ضمن اخلطة وفي 
الدولتني  االلتــــزام بحل  مقدمتها 

وجتميد كامل لالستيطان.
  وأضاف أن الهدف الفلسطيني 
األسمى هو االستقالل وإقامة الدولة 
الفلسطينية املستقلة بحل جميع 
قضايا الوضع النهائي والدائم وفي 
مقدمتها قضية الالجئني التي هي 
جذر همنا ومفتــــاح حل الصراع 

الفلسطيني ـ اإلسرائيلي.
  وقال عباس إن مدينة القدس 
تتعرض حلملة شرســــة لطمس 

إسرائيل الغتيال سلفه.
  وقــــال إن ذلــــك «عيب ويجب 
أن يتوقــــف» مؤكدا أن الســــلطة 
البحث  الفلسطينية ســــتواصل 
والتحقيق في ظروف أسباب وفاة 
عرفات وإجراء كافة االتصاالت مع 

الدول العربية واألجنبية لذلك.

  استئناف المفاوضات بال شروط

  باملقابل قال مصدر إسرائيلي 
مســــؤول إن انعقاد مؤمتر حركة 
فتح السادس في بيت حلم بالضفة 
الغربية يشكل فرصة الستئناف 
مفاوضات السالم ولكن من دون 
شروط. ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية 
عن املصــــدر املســــؤول قوله إن 
اسرائيل عملت كل ما بوسعها من 
اجل تهيئة االوضاع النعقاد مؤمتر 
فتــــح معتبرا ان انعقاده يشــــكل 
فرصة الستئناف مفاوضات السالم 

معاملها، وتشــــهد تصعيدا خالل 
األســــابيع األخيــــرة ضمن خطة 
الفلسطينيني  تطهير عرقي لدفع 
خلارج مدينتهم، مضيفا أن هذه 
الهجمــــة كفيلــــة بإجهاض اجلهد 

الدولي إلحياء عملية السالم.
العربــــي  الدعــــم    وأكــــد 
للقضيــــة  «اإلســــتراتيجي» 
الفلسطينية، مشددا على احتفاظ 
الســــلطة بعالقات عربية شاملة 
«حميمة» واحلرص على عدم خلق 

أي مشكلة مع أي دولة عربية.
  داخليا أعلن عباس رفض احلركة 
ان تكون رهينة لـ «االنقالبيني» في 
قطاع غزة في إشــــارة إلى حركة 
حماس التــــي فرضت حظرا على 
أعضاء فتح في القطاع ومنعتهم 

مغادرته للمشاركة في املؤمتر.
  وقــــال إن فتــــح «ترفــــض ان 
يرتكن قرارها لالنقالبيني وانها لن 

الفلسطينيني  شريطة عدم طرح 
شروطا مسبقة. واشار املصدر الى 
ان هناك بالفعل شــــروطا مسبقة 

وضعها مسؤولون في فتح.
  ومن املقــــرر أن تختتم اعمال 
املؤمتر غدا بانتخاب جلنة مركزية 
ثــــوري جديد  جديــــدة ومجلس 
للحركة. وهذه هي املرة األولى التي 
تعقد احلركة التي يتزعمها عباس 
مؤمترها على أرض فلسطينية. 
وفتح هي العمود الفقري للسلطة 
الفلســــطينية التي تأسست عام 
١٩٩٤ مبوجــــب اتفاق ســــالم مع 

إسرائيل.
  ويشارك في املؤمتر نحو ٢٢٦٧ 
عضوا بعد قرار من قيادة احلركة 
بزيادة عــــدد أعضائــــه. وحضر 
اجللسة االفتتاحية للمؤمتر ٨٠ وفدا 
من دول عربية وأجنبية ووفود من 

أحزاب دولية.

تسمح للظالميني مبمارسة دورهم 
التخريبي».

  تحية لفتحاويي غزة

  وحيا رئيس السلطة الفلسطينية 
اعضاء فتح في قطاع غزة بقوله 

«انكم معنا في كل حلظة».
  واضــــاف «أقول ألبنــــاء فتح 
وهم الصامدون فــــي وجه القمع 
والتعسف وبخاصة أن عددا كبيرا 
منهم يقبعون في سجون حماس 
نقول لهم انكم معنا، غابت أجسادكم 
والوطن سيبقي موحدا رغم أنف 

اجلميع».
  وجــــدد الدعــــوة إلــــى إجراء 
انتخابات رئاسية وتشريعية إلنهاء 
االنقسام الفلسطيني الداخلي قائال: 
إن خيار االنتخابات العامة أضحى 
هو األخير بعد فشل جميع جوالت 
ومبادرات احلوار الفلسطيني مع 

 س 

 كوريا الشمالية تصدر عفوًا خاصًا 
  عن  الصحافيتين األميركيتين بعد وساطة كلينتون 

 عواصـــم ـ وكاالت: أكـــدت تقارير إعالمية 
أمس ان الرئيس الكوري الشمالي كيم يونغ 
أصدر عفوا رئاسيا عن صحافيتني أميركيتني، 
تقضيان حكما بالسجن، وفقا ملا ذكرته وكالة 
«كيسنا» الرسمية. ويأتي العفو الرئاسي بعد 
زيارة قام بها الرئيس األميركي األســـبق بيل 
كلينتون الى كوريا الشـــمالية فجر أمس في 
جهود إلطالق سراح الصحافيتني اللتني حكمت 

عليهما محكمة بالسجن ١٢ عاما بتهمة الدخول 
غير املشروع الى كوريا الشمالية.

  وقالت الوكالة الكورية الرسمية «الرئيس 
كلينتون عبر عن اعتذاره الصادق للرئيس يونغ 
عن العمل العدائي الذي قامت به الصحافيتان 
بعدما دخلتا بشـــكل غير قانوني، وطلب من 
الرئيس يونغ العفو عن الصحافيتني وارسالهما 

الى بالدهما». 


