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  واشنطن ـ أ.ف.پ: امرت القاضية الفيدرالية االميركية غالديس 
كيسلر باالفراج عن اليمني محمد االضاحي املعتقل في غوانتانامو 
منذ ٧ اعوام والذي اكد الپنتاغون انه كان حارســــا شخصيا لزعيم 
تنظيم القاعدة اسامة بن الدن. ومتكنت وكالة فرانس برس من االطالع 
على تفاصيل القرار القضائي الذي اليزال يعتبر من األسرار الدفاعية 
للدولة. واالضاحي هو املعتقل التاسع والعشرون في غوانتانامو الذي 
يعتبر قاض في واشنطن ان توقيفه غير قانوني، مقابل ٦ معتقلني 

اعتبــــر توقيفهم قانونيا، وذلك منذ ان اتاحت احملكمة العليا لهؤالء 
املعتقلني املثول امام محاكم فيدرالية في يونيو ٢٠٠٨. وفي قرارها، 
امرت القاضية كيسلر بأن «تتخذ (احلكومة) كل التدابير الديبلوماسية 
الالزمة» لتنظيم االفراج عن االضاحي، مطالبة برفع تقرير عن وضعه 
في ١٨ ســــبتمبر. وكان االضاحي (٤٧ عاما) ادلى بشهادته بواسطة 
الدائرة التلفزيونية املغلقة من سجنه خالل محاكمته في يونيو، مؤكدا 

انه لم يعمل يوما حلساب أي من بن الدن أو القاعدة أو طالبان. 

 قاضية أميركية أمرت باإلفراج عن يمني معتقل في غوانتانامو منذ ٧ أعوام

 كروبي مستعد لعرض أدلته على اغتصاب معتقلين أمام رئيسي الجمهورية و«الشورى» 

 األسد هّنأ نجاد بإعادة انتخابه وندد بالتدخل األجنبي في إيران 
 طهرانـ  وكاالت: اعتبر الرئيس السوري 
بشار األسد، خالل زيارته الى طهران امس، ان 
اعادة انتخاب األمة االيرانية للرئيس محمود 
أحمدي جناد يؤكد ضرورة أن تواصل ايران 

وسورية سياساتهما السابقة في املنطقة.
  ونقلت وكالة انباء اجلمهورية االسالمية 
اإليرانية الرسمية عن االسد قوله انه ينبغي 
احلفاظ على العالقات بني البلدين وسياستهما 
في الشرق االوســــط خالل الوالية الثانية 

لنجاد التي تستمر ٤ اعوام. 
االيرانــــي باعادة    وهنأ األســــد نظيره 
انتخابه قائال انه جاء الى طهران شخصيا 
كي ينقــــل تهانيه احلارة للرئيس اإليراني 
ولألمة اإليرانية. وندد االسد بتدخل الدول 
االجنبية في الشؤون الداخلية اليران وأعرب 
عن اعتقاده بان ما جرى في ايران كان حدثا 

كبيرا ودرسا عظيما لألجانب.
  وقال األسد ان السبب الرئيسي لتدخل 
الغرب هو وقف ما وصفه بانتصارات سورية 
وإيران. واضاف انه على ثقة من أن أبواب 
املجتمع الدولي ستكون مفتوحة أكثر أمام 
سورية وإيران عما كانت عليه في السابق. 
واتهم أحمــــدي جناد وحلفاؤه قوى غربية 
خاصة الواليات املتحدة وبريطانيا بإذكاء 

املقاومــــة في املنطقــــة»، داعيا الى «تعزيز 
جبهة املقاومة في الشرق األوسط». واشاد 
خامنئــــي بالتقارب بني ســــورية والعراق، 
معتبــــرا ان «الوحدة بني ايــــران والعراق 
وتركيا وســــورية ستكون مفيدة للمنطقة 
برمتها». داخليا، دعا مهدي كروبي زعيم حزب 
«اعتماد ملي» اإليراني املعارض إلى عقد لقاء 
مــــع الرئيس محمود أحمدي جناد ورئيس 
مجلس الشورى (البرملان) علي الريجاني 
حول ما أثير عن تعرض معتقلني في سجون 
طهران لالغتصاب. ودعا كروبي في خطاب 
موجه لالريجاني بث على املوقع االلكتروني 
للحزب إلى عقد لقاء يضم رؤساء السلطات 
التنفيذية والقضائية والتشريعية من أجل 
تقدمي دليل موثق يؤكد ارتكاب هذه الوقائع. 
ونقل كروبي عن معتقلني مت إطالق سراحهم 
القول إن بعض الشابات والشبان تعرضوا 
لعمليات اغتصاب وحشية أدت إلى حدوث 
تهتك في األعضاء التناسلية. وهو ما نفته 
احلكومة ومجلس الشورى بصورة قاطعة.  
وجاء ذلك غداة اعالن الرئيس االيراني أسماء 
وزراء حكومته اجلديدة على البرملان الذي 
سيجتمع األحد املقبل لبحث املصادقة على 

التشكيلة الوزارية. 

رسالة الى دول بعيدة، واخرى في املنطقة 
ذاكرتها ضعيفة وتنســــى الــــدروس التي 
تعلمتها».والتقى األسد ايضا املرشد األعلى 
للجمهورية االســــالمية علي خامنئي الذي 
قال ان «الوحدة بني ايران وسورية جتسد 

احتجاجات الشوارع بعد االنتخابات التي 
ألقت بايران في أتــــون أخطر أزمة داخلية 

منذ الثورة االسالمية عام ١٩٧٩.
  واكد الرئيس السوري ان اللقاءات بني 
السوريني وااليرانيني «ضرورية ألنها تبعث 

 جثة احد ضحايا تفجيرات بغداد الدامية امس                     (ا.پ) 

 جرحى ودمار هائل جراء موجة التفجيرات التي زلزلت بغداد أمس           (ا.ف.پ)  عدد من السيارات التي احترقت في انفجار وزارة اخلارجية ببغداد                                                                                (أ.پ) 

 أعنفها استهدفت وزارتي المالية والخارجية والمنطقة الخضراء والمالكي يريد إعادة تقييم اإلجراءات األمنية في العراق

 مئات القتلى والجرحى في انفجارات ببغداد.. و«الپنتاغون»: ال تغيير لخطط االنسحاب 
 بغداد- وكاالت: ال يبدو ان عدد 
القتلى سيقف عند الـ ١٠٠ واجلرحى 
فـــوق الـ ٥٠٠، نظرا الرتفاع عدد 
وضخامة االنفجـــارات املتزامنة 
التـــي هزت العاصمـــة العراقية 
بغداد أمس. وفي تفاصيل األربعاء 
األسود، أفادت مصادر طبية وأخرى 
أمنية بأن عدد ضحايا سلســـلة 
التفجيرات األعنف منذ انسحاب 
القوات األميركية جتاوزت الـ ١٠٠ 

قتيل واكثر من ٦٠٠ جريح.
  وقال اللواء قاسم عطا الناطق 
باسم قيادة عمليات بغداد «نحمل 
التحالف البعثي التكفيري تنفيذ 
العمليـــات اإلرهابية التي تهدف 
السياســـي  الوضع  التأثير على 
واألمني والنجاحات التي حققتها 
األجهزة األمنية». وانفجرت السيارة 
االولى عند الساعة احلادية عشرة 
صباحا قرب وزارة املالية حيث اكد 
بيان للوزارة ان «احلادث اإلجرامي 
أدى الى إصابة ٢٧٠ شخصا بينهم 
٢٥٠ من موظفي الوزارة، ومقتل ١٣ 
شخصا آخرين». وأوضح البيان 

آخر قرب مبنى وزارة اخلارجية 
في محيط املنطقة اخلضراء، وسط 
بغداد. وأفاد مراسلون بالقرب من 
مكان الهجوم بأن «االنفجار أحدث 
حفرة قطرها ١٠ أمتار وعمقها ٣ 
امتار». واضاف ان واجهة وزارة 
اخلارجية انهارت بالكامل وحلقت 
أضرار كبيرة مبجمع الصاحلية 
السكني املقابل لها. وأكدت املصادر 
األمنيـــة ان «معظـــم الضحايـــا 
سقطوا جراء االنفجار الذي وقع 
قرب وزارة اخلارجية». وحتدث 
مراسل «فرانس برس» في مكان 
التفجير الـــذي وقع قرب وزارة 
اخلارجية عـــن ٨ جثث حتترق 
وكميات كبيرة من األشالء وبقع 
املدنية  السيارات  دماء وعشرات 
احملترقة حتى على بعد ٣٠٠ متر 

من موقع االنفجار.
  وأوضح اللواء عطا: «غالبية 
ضحايا التفجيرين اإلرهابيني في 
العاصمة بغداد هم من اجلرحى 
بسبب حتطم الزجاج». وانفجرت 
سيارة مفخخة ثالثة، كما سقطت 

٣ قذائف هاون على وزارة الدفاع 
ومركز للشـــرطة وأخرى داخل 
املنطقة اخلضراء احملصنة. وفي 
اإلطار ذاته، أعلن املتحدث باسم 
قيادة عمليات بغداد ان «قوة أمنية 
ألقت القبض على ٢ ممن يسمون 
بأمراء تنظيم القاعدة اإلرهابي كانا 
يستقالن عجلة مفخخة يرومان 
تفجيرها في منطقة املنصور». 
واكد املتحـــدث ان «القوة فككت 
العجلة». من جهة أخرى، قالت 
الشـــرطة العراقية ان عناصرها 
ضبطوا أيضا ســـيارة مفخخة 
واعتقلوا ٢ من عناصر القاعدة كانا 
يسعيان الى تفجيرها في منطقة 
املنصور شمال العاصمة العراقية. 
وحملت التفجيرات رئيس الوزراء 
العراقي نوري املالكي على الدعوة 
إلعادة تقييم اإلجراءات األمنية 
في العـــراق. وقـــال املالكي في 
بيان ان «العمليـــات اإلجرامية 
التي حدثت اليوم تستدعي دون 
أدنى شـــك إعادة تقييم خططنا 
وآلياتنا األمنية ملواجهة التحديات 

االرهابية واالحتفـــاظ باملبادرة 
وسحب الظرف اآلمن للمنظمات 

اإلرهابية».
  مـــن جانبه صـــرح متحدث 
باســـم وزارة الدفـــاع االميركية 
لوكالة فرانس برس بأن سلسلة 
التي  التفجيـــرات «املأســـاوية» 
شـــهدتها بغداد لن تغير خطط 
الواليات املتحدة لسحب قواتها من 

العراق خالل العامني املقبلني.
  وقال املتحدث الكولونيل باتريك 
رايدر ان هذه «التفجيرات مؤسفة 
ومفجعة.. ونحن نقدم تعازينا لكل 
من فقد قريبا او صديقا»، مشيرا 
الـــى ان الهجمات هـــي محاوالت 
من جماعات مســـلحة الستغالل 

التوترات الطائفية.
  واضاف «لكن فيما يتعلق بتأثير 
التفجيرات على خططنا لالنسحاب، 

فليس لها اي تأثير».
  بدوره وصف البيت األبيض تلك 
التفجيرات بأنها عمل «جنوني» 
نفذه متطرفـــون مصممون على 

إشاعة الفوضى. 

ان «االنفجار وقـــع جراء هجوم 
انتحاري بشاحنة براد مفخخة من 
طراز مرسيدس حتمل متفجرات 
زنتها طن ونصف الطن اضافة الى 
كرات حديدية إلحداث اكبر إصابات 
باملواطنني األبرياء». ووقع االنفجار 
عند نقطة قريبة من مبنى الوزارة 
على شارع محمد القاسم للمرور 
السريع، ما أدى الى احتراق نحو 
٦ سيارات ومقتل معظم من فيها. 
كما تسبب االنفجار بسقوط مقطع 
طولـــه نحو ٤٠ مترا من الطريق 
وحدوث أضرار مادية بالغة في 
واجهة البناية اضافة الى إحلاق 
أضـــرار بـ ٤٤ ســـيارة في مرآب 
الوزارة. بـــدوره، قال مصدر في 
مستشفى مدينة الطب ان «عددا من 
املديرين العامني في الوزارة أصيبوا 
بجروح، وهـــم يتلقون العالج». 
وأشار الى ان «صاالت املستشفى 
امتألت باجلرحى وجرى حتويلهم 
الى مستشفى تخصصي آخر لعدم 
إمكانية استيعابهم». وأعقب هذا 
االنفجار بفارق دقائق انفجار هائل 

 الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد لدى استقباله نظيره السوري بشار األسد في طهران            (أ.ف.پ) 

 أحدهم مقيم والباقون سعوديون استغلوا التبرعات الخيرية لتمويل عملياتهم 

 الرياض تعلن القبض على ٤٤ عنصرًا من «القاعدة» بعضهم يحملون شهادات علمية عليا 
 الرياض – وكاالت: أعلنت وزارة الداخلية السعودية امس انها القت القبض على ٤٤ 
عنصرا من تنظيم القاعدة أحدهم من املقيمني في اململكة واآلخرون سعوديون بعضهم 
يحمل مؤهالت علمية عليا وأكدت ان بعضهم اســـتغل العمل اخليري لتمويل انشـــطة 

اجلماعة. 
  ونقلت وكالة االنباء السعودية الرسمية (واس) عن املتحدث األمني بوزارة الداخلية أن 
األجهزة االمنية «متكنت من الوصول إلى معلومات عن شبكة من منظري ومعتنقي الفكر 

الضال والداعمني ألنشطته اإلجرامية» في اشارة الى املنتمني الى تنظيم القاعدة. 
  واكـــد ان العملية متـــت «بالرغم من مبالغة عناصر التنظيـــم في التخفي ومحاولة 
حتقيق أهدافهم في نشـــر الفكر الضال والدعوة إليه من خالل التغرير باألجيال الشابة 

واستغالل العمل اخليري في متويل أنشطتهم الضالة».
  وأوضـــح املتحدث في تصريحه أمس «أنه بناء على ذلك باشـــرت اجلهات األمنية 

مهامها التنفيذية التي اســـتغرقت قرابة العام» في الفترة من تاريخ ١٧ رجب ١٤٢٩هـ 
وحتى تاريخ ١١ شـــعبان ١٤٣٠هـ» وأكد ان ذلك أدى الى «القبض على ٤٤ عنصرا من 
تلك الشبكة أحدهم من املقيمني والبقية من السعوديني بعضهم يحمل مؤهالت عالية 
وخبـــرات تقنية متقدمة» وأكدت الوكالة نقال عـــن املتحدث أن بعضا من هؤالء تلقى 
«تدريبات في الداخل واخلارج على الرماية باألســـلحة اخلفيفة والثقيلة وعلى طرق 
إعداد اخلالئط املتفجرة وأســـاليب تزوير الوثائق الستخدامها من قبل عناصر الفئة 
الضالـــة في تنقالتهـــم»، وبني أن عمليات القبض والتفتيش أدت إلى ضبط أســـلحة 
وذخائر باإلضافة إلى دوائر الكترونية جاهزة قاموا بتطويرها لتستخدم في عمليات 

التفجير عن بعد وذلك في مواقع متفرقة. 
  وكشف املتحدث ان االجهزة االمنية متكنت من ضبط «١٧ رشاش كالشنكوف» (إ كي 
٤٧) و ٢٢ صندوق ذخيرة حية حتتوي على (١٦٫٥٠٠ طلقة) و ٢٦ مخزن رشاش باإلضافة 

إلى ٢٨٠ دائرة الكترونية للتفجير عن بعد وقد عثر عليها مدفونة مبوقع في أحد األودية 
القريبة من مدينة الرياض، اضافة الى ضبط ٩٦ دائرة الكترونية للتفجير عن بعد مدفونة 

في موقع بري بالقرب من إحدى محافظات منطقة القصيم بحسب املتحدث.
  وقال الوكالة انه مت ضبط ٥٠ رشاشا و ٢٠ صندوق ذخيرة حتتوي على ١٥٫٠٠٠ طلقة 
و ٣٩ مخزن رشـــاش أخفيت في مخبأ أنشئ لهذا الغرض من اخلرسانة املسلحة داخل 

غرفة بفناء منزل ألحد هذه العناصر ويقع في أحد األحياء السكنية مبدينة الرياض.
  وقال إن التحقيقات القائمة بهذا الشأن كشفت خطورة عناصر تلك الشبكة وتواصل 
بعضهـــم الوثيق مع قيادات التنظيم الضال في اخلـــارج ومع من قتل من رموزهم في 
املواجهات األمنية في الداخل وتوظيف البعض منهم ألموالهم واستغالل العمل اخليري 
في تنفيذ مخططات إجرامية جهزوا لها منذ فترة وختم املتحدث بأن التحقيقات التزال 

«مستمرة الستجالء كافة احلقائق». 

 انتخابات أفغانستان: قتلى وجرحى وهجمات 
والحكومة تهدد بطرد المراسلين األجانب 

 عواصم – وكاالت: دعت احلكومة االفغانية وسائل 
االعالم احمللية إلى عدم احلديث عن أعمال العنف 
التي ميكن ان تقع صبيحة انتخابات الرئاسة املقرر 
إجراؤها اليوم، وذلـــك «لعدم تخويف الناخبني» 
وهددت بطرد املراســـلني األجانب في حال خرقهم 
احلظر املفروض على تغطية أعمال العنف في يوم 
االنتخاب. معربة عن ثقتها مبشاركة الشعب في 
االنتخابات.  وأكدت احلكومة استعدادها ملواجهة 
الهجمات التـــي تعهدت حركة طالبـــان بزيادتها 
لترهيب املقترعني وحملهم على عدم املشاركة في 

االنتخابات
   وقد أعلنت وزارة الدفاع االفغانية امس تعليق 
عملياتها في كل أنحاء البالد مبناسبة االنتخابات. 
وهو ماكانت اعلنته قوات الناتو امس االول مؤكدة 
انها ســـتوقف عملياتها العسكرية لتقتصر على 
تأمني العملية االنتخابية وسالمة الناخبني.  ومع 
اقتراب ساعة فتح الصناديق ارتفعت حالة التاهب 
في صفوف قوات االمن واجليش االفغاني وكذلك 
قوات حلف شمال االطلسي في افغانستان (ايساف)، 
مبوازاة ازدياد التوتر األمني وجتسد أمس باقتحام 
مســـلحي طالبان احد مصارف العاصمة كابول، 
حيث أعلن مسؤول في الشـــرطة ان قوات االمن 
قتلت ثالثة مسلحني هاجموا مصرفا، مشيرا الى ان 
الطالبان قاموا بالعملية عشية االنتخابات الرئاسية 

ومجالس الواليات.
   وفي ثالث هجوم نوعي تشنه طالبان في قلب 
العاصمة االفغانية، استغرق االشتباك عدة ساعات 
بني املسلحني وقوات االمن امس، وقال ذبيح اهللا 
مجاهد املتحدث باسم طالبان لـ«رويترز» ان الهجوم 
نفذه خمسة مسلحني بعضهم كان يرتدي سترات 
ملغومة. وذكرت مصادر بالشرطة ان ثالثة مقاتلني 
وثالثة من رجال الشرطة قتلوا خالل احلصار الذي 
استمر اربع ساعات.  واخذت قوات االمن االفغانية 
الصحافيني الى مجمع قريب وعرضت عليهم جثث 
ثالثة مقاتلني قتلوا بالرصاص في االشتباك.  وفي 
بيان على موقع طالبان على االنترنت قالت احلركة 
ان ٢٠ مفجرا انتحاريا تسللوا الى العاصمة. وذكر 
بيان اخر ان املتشددين اغلقوا طرقا في شتى انحاء 
البالد لتعطيـــل االنتخابات وحثت الناخبني على 

البقاء في منازلهم.
  في سياق آخر، قتل عشرة افغان بينهم خمسة 
مدنيني وحاكم اقليم واحد الوجهاء القبليني وثالثة 
شرطيني أمس في تفجير قنابل يدوية الصنع في 
جنوب افغانستان وشرقها كما اعلنت السلطات.

   وقتل املدنيون اخلمسة ومنهم اربعة من افراد 
عائلة واحدة، بعبوة ناســـفة انفجرت لدى مرور 
سيارتهم في شرانا بوالية بكتيكا (شرق) كما اعلن 

املتحدث باسم حاكم الوالية حميد اهللا شواك. 


