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 جاكرتا ـ يو.بــــي.آي: اعلنت جاكرتا 
قتل العقل املدبر لتفجيرات إندونيسيا 
الشهر املاضي نور الدين محمد توب الذي 
يعد املطلوب األول في البالد صباح امس 
عندما داهمت الشرطة منزال كان يتواجد 
فيه وســــط جزيرة جاوا اإلندونيسية. 
وذكرت شبكة «تي ڤي وان» التلفزيونية 

اإلندونيسية ان الشرطة حاولت إجبار 
توب على اخلروج من مخبئه داخل حمام 
في منزل بقرية بيجي في اجلزيرة. وقال 
رئيس مكتب مكافحة اإلرهاب في وزارة 
الداخلية انســــياد مباي انه على الرغم 
من مقتل نور الدين توب إال ان اإلرهاب 

مازال يشكل خطرا على البالد.  

 إصابة فرنسيين  في هجوم انتحاري

  بالقرب من السفارة الفرنسية بموريتانيا

 

 جاكرتا تعلن مقتل المطلوب األول نور الدين توب

 وسط استمرار تضارب األنباء حول مصيره 

 «طالبان باكستان» تعد ببث شريط مصور 
لزعيمها بيعة اهللا محسود خالل أيام 

 اســـالم آباد ـ وكاالت: نفى 
حكيم اهللا محسود املتحدث 
باسم حركة طالبان باكستان 
ما تـــردد عن مقتل بيعة اهللا 

محسود زعيم احلركة.
  وأكـــد املتحدث في اتصال 
هاتفي مع مصادر صحافية في 
اسالم اباد وبيشاور أن بيعة 
اهللا لم يكـــن في منزل حماه 
في جنوب وزيرســـتان وقت 
تعرضه للقصف بالصواريخ 

من الطائرات األميركية.
  وقال حكيم اهللا محســـود 
الذي يسيطر على املقاتلني في 

مناطق اوراكزاي وكورام وخيبر القبلية، إن بيعة 
اهللا محسود زعيم احلركة يتبنى استراتيجية 
حربية مثل أسامة بن الدن واملال عمر بأن يقود 
رجاله من مكان غير معلن، واصفا التقارير عن 
موت محســـود بأنها «سخيفة» وقال انها «من 

صنع وكاالت املخابرات».
الداخلية    واتهم محسود وكاالت املخابرات 
واحلربية الباكستانية ووكالة املخابرات املركزية 
األميركية بترويج هذه الشائعات إلجبار بيعة 
اهللا محســـود زعيم احلركة على اخلروج من 
مكانه لنفي هذه املعلومات واســـتهدافه لكنها 

فشلت في ذلك.
  وأوضح أن بيعة اهللا ســـيوجه خالل ايام 
رسالة مصورة على شريط ڤيديو يتحدث فيها 
إلى وسائل اإلعالم كي ينفي ما تردد من أخبار 

عن مقتله.
  وفسر املتحدث سبب التزام طالبان الصمت 
على مدى اليومني املاضيـــني إزاء األنباء التي 
ترددت عن مقتل بيعة اهللا محسود وعدم نفيها، 

قائال «كنا نراقب أكاذيب وسائل اإلعالم».
  وأضاف أن الرجل الباشتوني ال يقيم في منزل 
حماه مبوجب تقاليد الباشتون، لذلك فإن بيعة 

اهللا محسود لم يكن في املنزل املستهدف.
  إال ان وزير اخلارجية الباكستاني شاه محمود 
قرشي أكد أمس أن احلكومة «واثقة متاما» من 

ان محســـود قتل في الهجوم 
يـــوم االربعاء  الصاروخـــي 
والتي قتلت فيها أيضا زوجته 
الثانية وشقيق له وسبعة من 
حرسه الشخصي كما دمرت 

سيارته.
  ويشتبه بعض احملللني في 
أن قيادة طالبان الباكستانية 
منقســـمة حول القائد املقبل 
للحركة وأن نفي قتل محسود 
إلى كســـب قسط من  يهدف 
القائد  الوقت حلني اختيـــار 

اجلديد.
  وتراقـــب حكومات غربية 
لها قوات في أفغانســـتان الوضع لترى ما إذا 
كان القائد اجلديد لطالبان الباكستانية سيقرر 
حتويل التركيز من قتال احلكومة الباكستانية 
إلى دعـــم املتمردين االفغان الذي يقودهم املال 
محمد عمر. ويعتبر حكيم اهللا واحدا من كبار 
املتنافســـني على أن يحل محل محسود الذي 
كانت مكافأة قتله تصل إلى خمسة ماليني دوالر. 
وقالت (بي.بي.سي) إنه ال يوجد تأكيد مستقل 

على ما يقوله حكيم اهللا.
  في حني استندت احلكومة الباكستانية إلى 
معلومات قوية جمعتها وكاالت مخابرات حول 
مقتل محسود على الرغم من عدم وجود دليل 
مادي الن الغارة وقعت في عمق األراضي التي 
تســـيطر عليها طالبان في منطقة وزيرستان 

اجلنوبية القبلية.
  وقال قرشي الذاعة (بي.بي.سي) «من املؤكد 
متاما االن أنه قتل. أفادت وكاالت حكومية مختلفة 
بذلك وقال أتباعه أنفســـهم ذلك. هناك بعض 
االشـــخاص الذين حضروا اجلنازة وشـــهدوا 

الدفن».
  وفي واشنطن قال روبرت جيبس وهو متحدث 
باسم البيت األبيض لصحافيني ان واشنطن ال 
ميكنها تأكيد مقتل محسود لكنه أضاف «يبدو 
أن هناك إجماعا متزايـــدا بني مراقبني موثوق 

بهم على أنه قتل بالفعل». 

 طهران تتهم واشنطن بالتآمر لتدبير «انقالب أبيض» ضد النظام  
  طهرانـ  رويترزـ  د.ب.أ: كشف 
العـــام في احملاكم  املدعي  نائب 
العامة ومحاكم الثورة في طهران 
عبد الرضا موهبتي في اجللسة 
الثانية حملاكمة املتهمني بالتورط 
انتخابات  في االحتجاجات على 
الرئاسة، التي استؤنفت امس، عما 
وصفه بـ «مؤامرة أميركية» لتنفيذ 
انقالب سلمي في إيران. وذكرت 
وكالة «فارس» اإليرانية ان نص 
الئحة االتهام الذي تاله موهبتي 
خالل احملاكمة يقول ان «اإلدارة 
األميركية سعت لتنفيذ مؤامرة 
حتمل اسم (مشروع التبادل) في 
إيران بعد اعتقال عمالء لها على يد 
القوات األمنية اإليرانية». وأوضح 
املســـؤول اإليراني ان «مشروع 
التبادل» كان يهدف إلى إرســـال 
عـــدة مجموعات وأفراد إيرانيني 
إلى الواليات املتحدة عبر مراكز 
املناهضة إليران في  واشـــنطن 
دبي واســـطنبول وباكو ولندن 
وفرانكفورت في محاولة لتدريبهم 

على خطط تغيير النظام.
  وتنص الئحـــة االتهام على 
ان الوثائق املتوفـــرة تظهر انه 
بعد أن درســـت الـــدول الغربية 
الداخلية  الظـــروف اإليرانيـــة 
واإلقليمية والدولية وضع على 
أجندة الغرب «مشروع االنقالب 
األبيض في اجلمهورية اإلسالمية 
أو كمـــا يســـميها األميركيـــون 
الديبلوماسية الشعبية». وأوضح 

اإليرانية في ســــفارة فرنســــا 
بطهران نازك افشــــر أمس امام 
احملكمة ان مســــؤولي السفارة 
طلبوا من موظفيها اســــتقبال 
املتظاهريــــن داخل مقر البعثة 
اذا اقتضــــى  الديبلوماســــية 

االمر. 
  وقالت نازك افشــــر «حسب 
القرارت املتخذة التي تبلغناها، 
امام مقر  اذا جرت مواجهــــات 
القسم الثقافي واذا اراد شخص 
اللجوء داخل السفارة فعلينا ان 

مننحه اللجوء».
  مبــــوازاة ذلك قالــــت وكالة 
االنباء االيرانية ايضا إن إيرانيا 
يعمل لدى السفارة البريطانية 
بطهران ويحاكم بتهمة التجسس 
قال إن املعلومات التي جمعتها 
السفارة حول اضطرابات ما بعد 
إلى  الرئاسة أرسلت  انتخابات 

واشنطن.
  وقال االيراني حسني رسام «ال 
متلك احلكومة األميركية الوسائل 
الالزمة الجراء مســــح ألحداث 
إيران وتوجد عالقات قوية بني 
واشــــنطن ولندن لذا أرســــلت 
البريطانية بطهران  الســــفارة 
تفاصيــــل اضطرابــــات ما بعد 

االنتخابات إلى واشنطن».
  وبحســــب الوكالــــة ذاتهــــا 
فان رســــام طلب من املؤسسة 
الدينية إبداء الرأفة والعفو عن 

«أخطائه». 

نص االتهام انه بعد «إنشاء وزارة 
اخلارجية األميركية مركز إيران في 
القنصلية األميركية في دبي بدأ 
املكتب توظيف النخب اإليرانية 
التحرك ضد  وتشـــجيعها على 
مصالح اجلمهورية اإلسالمية في 
إيران عبر تغيير مواقف النخبة». 
الـــى ذلك قالت وســـائل اإلعالم 
اإليرانية ان طهران قدمت مزيدا من 

للمتهمـــني ومجموعة كبيرة من 
الناس أمام مبنى احملكمة. وعندما 
هتفـــوا قائلني اهللا أكبر هاجمت 
شرطة مكافحة الشغب لتفريق 

احلشد».
  وقالت الوســـائل ان اكثر من 
١٠٠ من الناشـــطني، مبا في ذلك 
العديد من املســـؤولني السابقني 
والصحافيني، يواجهون اتهامات 

موظفة محلية بالسفارة الفرنسية 
في طهران، التي كان قد القي القبض 
عليها ومت احتجازها في الشــــهر 

املاضي بتهم التجسس.
  وبحسب وكالة االنباء الرسمية، 
اعترفت املتهمة ريس بانها قدمت 
تقريرا للســــفارة الفرنســــية في 
طهــــران حــــول التظاهــــرات في 
اصفهان (وســــط)، وأنها شاركت 

املعتدلني البارزين للمحاكمة فيما 
يتعلق باالضطرابات التي اندلعت 
املتنازع  الرئاسة  انتخابات  بعد 
عليها. على وقع احتجاجات نفذها 
حشد من أقارب املتهمني بحسب 
موقع ايراني على شبكة االنترنت 
قال إن شـــرطة مكافحة الشغب 
فـــي إيران فرقت امس احلشـــد. 
وأضاف املوقع «احتشـــد أقارب 

بالتحريض على القيام بثورة ضد 
النظام اثر اســـتئناف احملاكمات 

امس.

  مواطنة فرنسية 

  اضافة الى ذلــــك ذكرت وكالة 
االنباء االيرانية الرســــمية (إرنا) 
ان من بني املدعى عليهم احملاضرة 
الفرنســــية كلوتيلد ريس، وهى 

«لدوافع شخصية» في التظاهرات 
واالحتجاجات مؤكدة إنها ارتكبت 
«خطأ»، وقد طلبت من السلطات 
االيرانية الرأفة معها ملا «بدر من 
تورطها في اضطرابــــات اعقبت 

االنتخابات االيرانية».

  السفارة الفرنسية

  بدورهــــا، أعلنــــت املوظفة 

 استئناف محاكمة المتورطين في االحتجاجات على االنتخابات وفرنسية تعترف بالتورط وموظف في السفارة البريطانية يتهم لندن بالضلوع فيها 

 (ا.پ)  مواطنون من حي الشيخ جراح خالل اشتباكات مع عدد من اليهود بعد طرد احدى العائالت من منزلها في القدس  

 (ا.ف.پ)  املواطنة الفرنسية املتهمة بالضلوع في االحتجاجات خالل جلسة احملاكمة بطهران امس  (ا.پ)  عدد من املتهمني في االحتجاجات خالل جلسة محاكمتهم في طهران امس 

 أنباء عن تأجيل انتخابات لجنتها المركزية ومجلسها الثوري حتى اليوم 

 «فتح» تجدد لعباس رئيساً بالتزكية وتمدد مؤتمرها حتى الثالثاء 

 القائد الجديد للجيش البريطاني: قد نبقى في أفغانستان ٤٠ عامًا
 بعد يوم من مقتل ٣ من جنوده  

 لندن ـ عاصم علي
  كشف القائد اجلديد للجيش البريطاني اجلنرال السير 
ديڤيد ريتشاردز ان املهمة البريطانية في أفغانستان 
قد تستمر ٤٠ عاما، على رغم ان دور العسكر في هذا 
البلد قد يتبدل مع مرور الزمن، وقال هذا اجلنرال الذي 
سيتسلم مهامه كرئيس لألركان العامة في ٢٨ اجلاري 
في مقابلة خاصة مع جريدة «ذي تاميز» البريطانية 
إن «دور اجليش ســـيتطور لكن العملية بأسرها قد 

تستغرق بني ٣٠ و٤٠ عاما».

  انسحاب مستحيل

  وشـــدد على احلاجـــة الى العدد احلالـــي للقوات 
املنتشرة في أفغانستان والبالغ ٩ آالف جندي خالل 
املدى املتوسط، اي لســـنوات عديدة، كما أكد ان من 
املستحيل انسحــاب حلــف الناتــو مــن أفغانستان، 

مضيفا: «أعتقــد ان اململكة املتحدة ستلتزم العملية 
في أفغانستان بالطريقة ذاتهــا، اي التنمية واحلكم 
وإصالح أجهزة األمــن، للســـنوات الــــ ٣٠ او الـ ٤٠ 

املقبلة».
  واجلنرال ريتشاردز ذو تاريخ عسكري طويل، إذ 
ولـــد ١٩٥٢ فــي مصــر حيث كان يقيم والده الضابط 
البريطانـــــي ودرس العلوم العســـكرية في معاهد 
بريطانية، وخدم في مناطق قتالية مثل ســـيراليون 

في افريقيا.

  الجيش االفغاني

  واكد اجلنرال ريتشاردز: «نحتاج اآلن الى التركيز 
على تعزيز اجليش الوطني األفغاني والشرطة الوطنية 
األفغانية، كما كان احلال في العراق، فإن هذا هو طريق 
خروجنا عسكريا، لكن على الشعب األفغاني وأعدائنا 

ان يعلموا ان هذا ال يعني اننا سنتخلى عن املنطقة، 
ارتكبنا هذا اخلطأ مرة ســـابقا، ويراهن أعداؤنا على 
ان نعيـــد الكرة، وعلينا ان نثبـــت انهم مخطئون»، 
وشدد القائد اجلديد للجيش على قدرته على هزمية 
«طالبـــان»، قائال: «ميكننا االنتصـــار عليهم، ونحن 

ننتصر عليهم».

  مقتل ٣ بريطانيين

  جـــاءت هذه املقابلـــة مع القائـــد اجلديد للجيش 
البريطانـــي بعد يوم فقط علـــى مقتل ٣ مظليني من 
قوات الدعم البريطانية اخلاصة في انفجار استهدف 
آليتهم شمال لشكر جاه عاصمة اقليم هلمند جنوب 
أفغانستان، ويرفع مقتل هؤالء اجلنود عدد ضحايا 
اجليش البريطاني في أفغانستان منذ عام ٢٠٠١ الى 

١٩٥ عسكريا. 

 بيت حلـــم ـ وكاالت: انتخب 
املشـــاركون في املؤمتـــر العام 
السادس لفتح في يومه اخلامس 
امس الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس رئيسا للحركة بالتزكية، 

حسبما أعلن رئيس املؤمتر.
  وقال رئيـــس املؤمتر عثمان 
ابوغربيـــة انـــه «مت انتخـــاب 
الرئيس محمود عباس رئيســـا 
حلركة فتح بالتصويت العلني 

وباإلجماع».
  ووقـــف كل اعضـــاء املؤمتر 
عقـــب  لعبـــاس  للتصفيـــق 

انتخابه.
فـــي كلمة بعد    وقال عباس 
انتخابـــه ان «هذا املؤمتر يجب 
ان يكون انطالقة جديدة حلركة 

فتح».
  واضـــاف ان «األمانة صعبة 
واملسؤولية صعبة لكن قدر لنا 
جميعا ان نتحمل املســـؤولية، 
وتابع «املسوؤلية ان كانت علي 
وحدي فلن أحتملها، املسؤولية 

علينا جميعا».
انتخابه    وتعهد عباس عقب 
بتحرير األراضي الفلســـطينية 

وإقامة الدولة الفلسطينية.
  وأضاف عباس «لدينا انطالقات 
كثيرة ونكســـات كثيرة نهضنا 
منها وقمنا لنعود أقوى مما كنا 
عليه. كنا نصـــل حلافة احلافة 
ويقول الناس انتهت هذه الظاهرة 

وتعود أقوى مما كانت عليه».
  وقال «اليـــوم لدينا انطالقة 
جديدة في هذا املؤمتر العظيم» 
موجها التحية إلى من لم يتمكن 
من حضور املؤمتر «ألنه ليس كل 
من حضر يستحق وليس كل من 

لم يحضر ال يستحق».
  وتوجه بالتحية بشكل خاص 
إلى «أهلنا في غزة الذين منعوا» 
وشدد «هذا األمر لن ننساه لن 

فتح فــــي قطاع غزة أمام حركة 
املقاومة اإلسالمية (حماس).

  وأضافت مصــــادر اجلزيرة 
نــــت أن قريع وجــــه انتقادات 
واتهامات لدحالن في جلســــة 
مغلقة قال فيها إنه هو وأصدقاءه 
املقربني مسؤولون عن خسارة 
غزة و«عليهم أن يتحملوا هذه 
املسؤولية ال أن يتهربوا منها».

  واعتبر قريع، حسب املصادر 
ذاتها، أن فتح عليها أن «حتاسب 
كل من ساهم في سيطرة حماس 
على غزة، ال أن توصلهم للمراتب 
التنظيمية العليا وتســــمح لهم 
بنقل مشــــاكلهم وخالفاتهم إلى 
الضفة الغربية». ورد دحالن على 
بـ «التواطؤ» مع  قريع باتهامه 
حركة حماس ملنع أعضاء فتح 
بغزة مــــن الوصول إلى املؤمتر 
السادس ألنهم كانوا سيصوتون 
لدحالن. وقال دحــــالن -وفقا 
للمصادر- إن فتح والســــلطة 
فــــي رام اهللا هي التي «خذلت» 
أعضاء فتح في غــــزة، وإنه ال 
ينبغي أن تتحمل غزة مسؤولية 
«أخطاء الكبار»، مضيفا أن على 
هؤالء الكبــــار أن يعرفوا حجم 
غزة احلقيقي وأال يساهموا في 

تقوية حماس فيها.

  آلية المشاركة 

   واوضحــــت مصادر مطلعة 
أخرى في املؤمتر السادس الذي 
انطلق الثالثاء املاضي في بيت 
حلم، ان استمرار النقاش حول 
سبل مشــــاركة عناصر احلركة 
في غزة فــــي انتخابات املؤمتر 
وعدم متكن اللجان التي شكلها 
املؤمتر من إنهاء تقاريرها حال 
دون انطالق العملية االنتخابية 
لكل من اللجنة املركزية واملجلس 

الثوري للحركة. 

ننساه لن ننساه».
  وبعد انتخاب الرئيس عباس 
يصبح عدد أعضاء اللجنة املركزية 
وهي أعلى هيئة قيادية تنفيذية 
٢٣ عضوا بدال من ٢١ عضوا في 
حني يتكون املجلس الثوري من 
١٢٠ عضوا. وقررت رئاسة املؤمتر 
السادس متديد أعماله حتى يوم 
املقبل لضمان مشاركة  الثالثاء 
أعضاء احلركة فـــي قطاع غزة 
في انتخابـــات اللجنة املركزية 
الثوري ترشـــيحا  واملجلـــس 

وانتخابا.

  تاجيل االنتخابات

  كمــــا قررت رئاســــة املؤمتر 
تأجيل عمليــــة االنتخابات إلى 
اليوم (األحد) في محاولة إلتاحة 
املجال أمام أعضاء غزة للمشاركة 
كما أن بعض اللجان املنبثقة عن 
املؤمتر لم تنه أعمالها ولم تقدم 
تقاريرها وتوصياتها إلى املؤمتر. 

وفي ختام كلمته تطرق عباس 
إلى أزمته األخيــــرة مع فاروق 
القدومي رئيس الدائرة السياسية 
في منظمة التحرير الذي اتهمه 
بالتواطؤ مع إسرائيل الغتيال 
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 

عرفات.
  وقال عباس: «نقول ألخينا 
القدومي)  أبواللطف (فــــاروق 
نحن بشر كلنا بشر وكلنا نخطئ 
ونصيب وكلنا خطاءون وخيرهم 

التوابون وأنت تبقى أخانا».
  كما وافق املؤمتر على انتخاب 
١٨ عضوا للجنة املركزية وتعيني 
أربعة بشرط موافقة ثلثي اللجنة 
املركزيــــة ومصادقــــة املجلس 

الثوري للحركة.
  وكان النقاش حول ســــقوط 
قطاع غزة بيد حماس وامللفات 
العالقة فــــي مؤمتر حركة فتح 
الــــى تأجيل  الســــادس دفعــــا 
انتخابــــات اللجنــــة املركزيــــة 

واملجلس الثــــوري للحركة الى 
اليوم االحد عوضا عن اجرائها 

امس كما كان متوقعا.
  وقالت املصادر في تصريحات 
لوكالة «سما» لالنباء الفلسطينية 
امللفات  العديد من  ان  املستقلة 
بقيت «عالقة» وانه كان «هناك 
شبه اجماع على تاجيل عملية 
الى غد(اليوم) االحد  االنتخاب 

على اقل تقدير».
  واشارت املصادر الى ان ابرز 
محاور النقاش الذي دار امس كان 
حول ملف سقوط قطاع غزة في 
يد حماس حيث تبادل القياديان 
في احلركة محمد دحالن واحمد 
قريع االتهامات بحســــب موقع 

اجلزيرة نت.
  وقالت املصــــادر إن مفوض 
التعبئــــة والتنظيم في احلركة 
أحمد قريع اتهم النائب عن احلركة 
واملسؤول األمني السابق محمد 
دحالن باملسؤولية عن خسارة 

 صورة ارشيفية لبيعة اهللا محسود 

 نواكشوط ـ رويترز: قال مصدر في السفارة الفرنسية إن 
مهاجمــــا انتحاريا قتل وأصيب اثنان بجروح طفيفة امس في 
هجوم خارج السفارة في العاصمة املوريتانية نواكشوط. وقال 
مصدر من الشرطة املوريتانية ان املصابني فرنسيان يعمالن 
في السفارة وكانا ميارسان رياضة اجلري عندما وقع احلادث. 

وهذا التفجيراالنتحاري هو االول من نوعه في موريتانيا. 


