
االثنين
31  أغسطس  2009

العربية40
والعالمية

 صنعاء � رويت���رز: أعلنت صنعاء امس مقتل 
أحد قادة املتمردين في الشمال فيما واصلت القوات 
اجلوية الهجوم على اه���داف في محافظة صعدة 
حيث تقول جماعات حقوقية ان القتال تسبب في 
تشريد عش���رات اآلالف.  ونقل بيان حكومي عن 
مصدر عسكري قوله ان احمد جران وهو خبير في 
املفرقعات قتل في منطقة بني معاذ مبحافظة صعدة. 

وأضاف املصدر »ش���ن سالح اجلو ضربات دقيقة 
ومؤثرة ألوكار عناصر التخريب والتمرد واإلرهاب 
احلوثية في مناطق ساقني ويسنم وسودان والعند 
ومران مبحافظة صعدة«. وأضاف البيان ان هناك 
300 طن من املعونات تضم مواد غذائية وأغطية 
قادمة من صنعاء ملساعدة النازحني. وشكت جماعات 

اإلغاثة من صعوبة الوصول ملنطقة القتال.

اليمن يعلن قتل قائد  حوثي في الشمال

وضع العبوة في مناطق حساسة من جسمه يصّعب الوصول إليها

»القاعدة« يتبنى ويكشف اسم منفذ االعتداء على مساعد وزير الداخلية السعودي
التفجير على نحو درامي، حيث اتصل اإلرهابي املطلوب 
بوزارة الداخلية وطلب أن يعلن توبته بني يدي األمير. 
وفي مساء اخلميس املاضي، تقدم اإلرهابي إلى قصر 
األمير بجدة، وخض���ع لعمليات التفتيش الروتينية 

التي لم تكتشف املتفجرات.
ومت إبالغ األمير بوصول املذكور، فانتقل إلى الغرفة 
امللحقة مبكتبه داخل القصر، ومس���احتها ال تتجاوز 
ستة أمتار في سبعة أمتار، واستعد الستقبال اإلرهابي 

الذي سيعلن توبته.
تق���دم اإلرهابي إلى داخل الغرف���ة وحترك األمير 
صوب الباب الس���تقباله، وبادره بحفاوة بالغة، ثم 
دعاه للجلوس على كنبة، وحترك إلى ميينه على كنبة 
أخرى ال تبعد عن اإلرهابي إال مسافة تتراوح بني متر 

ونصف املتر ومترين.
وفي هذه اللحظة انشغل األمير مبكاملة على هاتف 
جوال، ثم انفجرت العبوة لتمزق جسد اإلرهابي إلى 
أشالء صغيرة ولم يصب األمير إال بجرحني صغيرين 

في يده وأسفل عينيه.
ولم يس���تغرق مكوثه باملستشفى سوى ساعات 
قليلة. خبير متفجرات يتابع التحقيقات في احلادث 
ق���ال ل� »العربية.نت« إن جن���اة األمير جاءت مبثابة 
»معجزة«، نظرا لقربه الش���ديد م���ن العبوة حلظة 
انفجارها، مشيرا إلى أن العبوة كانت مصممة لتنفجر 

في اجتاه عمودي.
أما ش���هود العيان فقالوا إن آث���ار دماء اإلرهابي 
واالنفجار تبدو واضحة في كل أركان الغرفة باستثناء 

املوقع الذي كان يجلس به األمير محمد بن نايف.
األثاث ال���ذي كان موجودا بالغرفة حلظة الهجوم 
رفع بالكامل ويخضع لتحقيقات أجهزة األدلة اجلنائية  
وإلى ذلك، قالت مصادر إن عناصر القاعدة دش���نت 
مبحاولة اغتيال األمير محمد بن نايف على هذا النحو 
غير املس���بوق، استخدام أس���اليب جديدة في زراعة 

املتفجرات داخل اإلرهابيني.

عواصم � وكاالت: تبنى تنظيم القاعدة في ش���به 
اجلزيرة العربية أمس محاولة االغتيال التي تعرض 
لها مساعد وزير الداخلية السعودي األمير محمد بن 

نايف اخلميس املاضي.
وق���ال بيان للتنظيم وزع أمس عبر موقع »صدى 
املالحم« االلكتروني التابع ل���ه ان منفذ العملية هو 
»عبداهلل حسن عسيري املسجل على قائمة املطلوبني 

ال� 85 في السعودية«.
وأشار البيان الى ان العسيري سافر جوا إلى جدة 
من جنران قرب احلدود اليمنية بعدما دخل من اليمن 

ليفجر نفسه في وزارة الداخلية.
 وجاء في البيان ان عسيري متكن من الدخول الى 
القصر وبني حراسه وفجر العبوة التي ال ولن يعلم 

كنهها وال طريقة تفجيرها«.
كما أكد البيان أن التنظيم متكن من كشف »شبكة 
من اجلواس���يس والعمالء تابعه لهذا املجرم ال تعلم 
عنها حكومة اليمن« مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن 

»تفاصيل مثيرة« الحقا.
وذكرت قناة العربي���ة التلفزيونية الفضائية ان 
عسيري سعودي يبلغ من العمر 32 عاما وان شقيقه 

ابراهيم على قائمة املطلوبني ايضا.
وكان وزير اخلارجية اليمني أبو بكر عبداهلل القربى 
قال أمس األول »إن االنتحاري كان موجودا في اليمن«. 
وأشار القربى إلى أن االنتحاري كان يعيش في مأرب 
شرق العاصمة اليمنية وانه ينتمي للقاعدة وانه ذهب 
للس���عودية بحجة أنه يريد تسليم نفسه للسلطات 
السعودية لتش���جيع العديد من زمالئه على االقتداء 

به والتخلي عن القاعدة.
يشار الى ان فرعي القاعدة في السعودية واليمن 
اندمجا في فبراير املاضي ليكونا تنظيم قاعدة اجلهاد 
في جزيرة العرب وأعادت القاعدة تنظيم صفوفها في 
اليم���ن بعد حملة قوية ملكافحة االرهاب قادها األمير 
محمد والتي أثرت بشدة على املتشددين في السعودية. 

وكان العس���يري التحق بعناصر التنظيم في اليمن 
حسب مصادر رسمية ضمن خلية هدفها االغتياالت 

واستهداف املنشآت النفطية في السعودية.
وفي تفاصيل محاولة االغتيال، نقل موقع »العربية.
ن���ت« عن مص���ادر مطلعة ان االنتح���اري قام بزرع 
املتفجرات في منطقة حساس���ة من جس���ده وهو ما 

أتاح له اجتياز عمليات التفتيش الروتينية.
فيما أكد خبراء متفجرات أن العبوة الناسفة ميكن 
زرعها في مناطق حساسة باجلسم وفقا الشتراطات 
خاصة. وسار سيناريو اللحظات الفاصلة التي سبقت 

خالد الشيخ محمد

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
كش���فت صحيفة »واشنطن 
بوس���ت« في عددها الصادر اول 
من امس ان اح���د ابرز املعتقلني 
بتهمة التخطيط ألحداث 11 سبتمبر 
حتول بعد اعتقاله الى أهم مصادر 
املعلومات ح���ول منظمة القاعدة 
والطرق الداخلية لعملها وأعضائها 
وشبكة توزعها في دول متعددة. 
وقالت الصحيفة ان املعتقل خالد 
الشيخ محمد كان يلقي محاضرات 
في خيمة أعدت خصيصا لتعليم 
ضب���اط املخابرات املركزية طرق 
العمل باملنظمة ووسائل متويلها 
واتصاالتها وانه عنف احد احلضور 
ألنه لم يسجل بدقة ما سبق ان قاله 
في محاضرة سابقة ألقاها هو نفسه 
في تلك الدروس اخلاصة. ونقلت 
الصحيفة عن اح���د املصادر، ان 
املعلومات التي قدمها الشيخ محمد 
قبل استجوابه كانت سطحية وانه 
بدل موقفه تدريجيا رمبا من تأثير 
وسائل االستجواب التي اتسمت 
باخلشونة حسب قول »واشنطن 
بوس���ت«. وتابع���ت الصحيفة 

كبيرة لتفجيره. وقال الشيخ محمد 
للمحققني ان���ه فكر للمرة االولى 
في خطة هجوم 11 سبتمبر حني 
كان يقيم في الفلبني وانه عرض 
الفكرة على اسامة بن الدن وانها 
لم ترق له في البداية إال انه بدل 
رأيه عام 1999 وبعدها بدأ اإلعداد 
للتنفيذ. بعد ذلك وحسب اعترافات 
الشيخ محمد، فإنه بدا يعد ملسلسل 
من العمليات ضد اململكة العربية 
السعودية وفي شرق آسيا وفي 
الوالي���ات املتحدة. واس���تهدفت 
تلك اخلطط ضرب محطات وقود 
وخطوط للسكك احلديدية وجسر 
بوركلني في نيويورك. وقد أدت 
اعترافات الشيخ محمد ومعتقلني 
آخرين الى القبض على املتورطني. 
وقال احد ضباط وكالة املخابرات 
املركزية ممن شاركوا في استجواب 
الشيخ محمد انه ساهم مع معتقلني 
آخرين في القب���ض على 70 من 
اعضاء القاعدة بعد حتديد أماكنهم 
واضاف »بعض من اعتقلناهم كانوا 
أشخاصا لم نسمع بأسمائهم من 

قبل مطلقا«.

»أظهرت أجزاء س���رية من تقرير 
الوكالة املتعلقة بإس���اءة معاملة 
املعتقلني ان خالد الش���يخ محمد 
حرم من النوم ملدة 7 ايام ونصف 
اليوم وانه تعرض لإليهام باإلغراق 
183 مرة على امتداد شهر ثم توقف 
كل ذلك. وقد بدا التبدل في موقفه 
منذ ذلك احلني«. وقالت الصحيفة 
ان خالد الشيخ محمد كشف خطط 
القاعدة باختطاف طائرات والنزول 
بها فوق مطار هيثرو بلندن بسرعة 

أصبح أهم مصدر معلومات عن التنظيم

»واشنطن بوست«: اعترافات خالد الشيخ محمد 
أدت  الى القبض على 70 عضوًا من »القاعدة«

االنتحاري عبداهلل حسن عسيري

بغداد تكشف ارتباط أحد المتورطين في تفجيرات األربعاء بـ »دولة العراق اإلسالمية«

واشنطن وّبخت المالكي على تصرفاته غير المدروسة تجاه سورية

حكومة نجاد تواجه»المهمة الصعبة« في مجلس الشورى

دمشق ـ هدى العبود والوكاالت
أكدت مصادر إعالمية عراقية أن واشنطن بعثت برسالة 
توبيخ لرئيس الوزراء العراقي نوري املالكي على »تصرفاته 
املتسرعة وغير املدروسة« جتاه العالقة مع سورية، وطلبت 
منه االس����تجابة فورا إلى اجلهود التركية التي ستبذل في 
الساعات القليلة املقبلة من أجل إعادة األمور إلى نصابها.

وقالت املصادر لصحيفة الوطن السورية إن واشنطن 
فوجئت بتصرفات املالكي وتصريحات أعوانه وإنها سارعت 
إلى إصدار بيان تؤكد فيه أن احلوار هو احلل الوحيد حلل 

كل اخلالفات العالقة بني البلدين.
وأضافت هذه املصادر: واش����نطن تدعم بشدة اجلهود 
التي ستقوم بها أنقرة حلل اخلالف بني دمشق وبغداد وأنها 
طلبت من املالكي االلتزام باملبادرة التركية وعدم تصعيد 

األزمة مع دمشق.
وقالت املصادر ذاتها إن واش����نطن أكدت ألنقرة رغبتها 
في تدخل تركي س����ريع حلل اخلالف القائم وخصوصا أن 
دمشق تثق بها ثقة مطلقة وستستجيب ملبادرتها، مبدية في 
الوقت نفسه، عدم رغبتها في وساطة إيرانية رغم النفوذ 

الكبير الذي تتمتع به طهران مع حكومة املالكي.

وردا على سؤال إن كانت واشنطن مستفيدة من اخلالف 
العراقي - الس����وري، ردت هذه املصادر بالنفي وأكدت أن 
واشنطن كانت تدعم جهود املقاربة بني بغداد ودمشق لكنها 
تع����ارض عالقات اقتصادية مميزة بني العراق وس����ورية، 
وتفض����ل إرجاء هذا امللف إلى وق����ت آخر، وحتديدا إلى أن 

تتحسن العالقات األميركية � السورية.
وفي هذا الصدد، ذكرت تقارير أن وزير اخلارجية التركي 
أحمد داود أوغلو س����يصل الى بغداد اليوم للتوس����ط بني 
احلكومتني العراقية والسورية وترطيب االجواء بينهما على 
خلفية اتهام بغداد لدمشق بإيواء قياديني في حزب البعث 

متورطني في أعمال العنف التي جتتاح العراق.
في سياق متصل، ذكرت تقارير عراقية أن االجهزة االمنية 
العراقية اعتقلت 14 شخصا تورطوا في االنفجارات التي هزت 

بغداد مؤخرا وأوقعت أكثر من مئة قتيل و1200 جريح.
ونقلت صحيفة »الصباح« احلكومية عن مصادر أمنية 
عراقية قولها: »لقد تبنت قوة تابعة ملديرية الشؤون الداخلية 
واألمن في وزارة الداخلية متابعة خيوط تفجيرات األربعاء 
األسود وكانت البداية التعرف على حائز الشاحنة املفخخة 
التي انفجرت أمام مقر وزارة اخلارجية في منطقة الصاحلية 

باالس����تناد الى لوحة التسجيل واحلصول على املعلومات 
اخلاص����ة باملركبة من قاعدة البيانات ف����ي مديرية املرور 

العامة«.
وأضافت املصادر أنه »مت التعرف على مالك الش����احنة 
التي انفجرت في منطقة الصاحلية وسائقها االنتحاري بعد 
احتجاز أحد أفراد عائلت����ه الذي اعترف بان منفذ العملية 
كانت القوات األميركية قد أطلقت س����راحه من سجن بوكا 
في البصرة قبل نحو ثالثة أش����هر وينتمي الى ما يس����مى 

بدولة العراق اإلسالمية«.
وهو ما أكده مسؤول عراقي رفيع املستوى امس موضحا 
أن االنتحاريني اللذين نفذا التفجيرات أطلق سراحهما حديثا 

من سجن بوكا الذي يديره االميركيون.
وقد أوضحت مصادر أمنية »أن مفارز املديرية متكنت 
حتى االن من اعتقال 14 من املتورطني في التفجيرات االخيرة 
كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات تفجير أخرى وأن قوة من 
املديرية توجهت الى منطقة الغزالية وفقا العترافات عناصر 
التنظيم وعثرت هناك على مصنع كامل لتحوير الشاحنات 
وأبطلت مفعول شاحنة رابعة مفخخة كانت معدة للتفجير 

في أحد املرائب باملنطقة«.

الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد مخاطبا مجلس الشورى أمس

الرئيـس باراك أوباما معزيا ڤيكتوريا كينيدي أرملة السـيناتور ادوارد كينيدي خالل مراسـم تشـييعه أمس األول في بوسـطن )أ.ف.پ(

طهران � وكاالت: بدأ مجلس 
الش����ورى االيراني صباح أمس 
مناقشاته حول تشكيلة احلكومة 
الت����ي اقترحها الرئيس محمود 
احمدي جن����اد وتضم 21 وزيرا 
بينهم ثالث نس����اء، وس����يعلن 
قراره بعد غد بع����د ثالثة ايام 
من املداوالت. وبدأت اجللس����ة 
مطولة للرئي����س احمدي جناد 
دافع فيه عن خياراته، حيث قال 
في مستهلها »اعلن ان احلكومة 
اكثر تصميما من ذي قبل لتكون 
الس����احة من اجل  حاضرة في 
خدمة الناس وستس����تخدم كل 
طاقاتها لتطبيق العدالة والذود 
عن الكرام����ة الوطنية والتقدم 

ومواجهة قوى االستكبار«.
وتابع »لقد سمعتم برنامجي 
خالل احلملة وآمل ان يساعدني 
مجلس الش����ورى في تنفيذه«، 
واوض����ح الرئيس االيراني »ان 
احلكومة تريد احلد من تبعية 
النفطية«،  الب����الد للعائ����دات 
الدفاع  واستطرد »س����نواصل 
عن مصالح االيرانيني بانتهاج 
سياسة خارجية ناشطة تقوم 
على التع����اون والتفاعل البناء 
مع كافة الدول باستثناء النظام 
الرئيس  الصهيوني«، وداف����ع 
احمدي جن����اد ايضا عن تعيني 
نس����اء داخل احلكومة وقال في 
هذه الصدد »انها املرة االولى منذ 
الثورة التي توجد فيها نساء في 
احلكومة، انه حدث عظيم، فلبناء 
مجتمع مثالي علينا ان نستجيب 
لتطلعات املجتمع العادلة«. واعاد 
جناد ترش����يح وزير اخلارجية 
احلالي منوچهر متكي البقائه في 

منصبه فيما رشح وزير الدفاع 
السابق العميد محمد جنار لتولي 
وزارة الداخلية في الوقت الذي 
السيد وحيدي  أثار ترش����يحه 
لشغل حقيبة الدفاع ردود فعل 
من قبل اجلان����ب االرجنتيني 
الذي قال ان االخير مطلوب من 
قبل الشرطة الدولية )انتربول( 
لضلوعه ف����ي تفجير اجلمعية 
اليهودية في العاصمة بيونس 
آيرس عام 1994. في املقابل، قال 
أعضاء بالبرملان إنهم سيرفضون 

عل����ى األرجح عدة مرش����حني 
وزاريني لقلة خبرتهم، ووصف 
النائب عل����ي مطهري احلكومة 
بأنها »حكومة ضعيفة نرى أن 
بعض الوزراء املقترحني ليست 
لديهم أي خبرة بالوزارات التي 
وضعوا على رأس���ها«، وخص 
بالذكر املرشحني لوزارات النفط 
والطاقة والداخلية. من جهته، قال 
محمد شريعتي مستشار الرئيس 
اإليراني الس���ابق محمد خامتي 
إن موافقة البرملان على تشكيل 

احلكومة اجلديدة »مهمة صعبة« 
بالنسبة للرئيس أحمدي جناد، 
خاصة مع تش���كيك احملافظني 
في البرملان )مجلس الش���ورى 
اإلس���المي( في شرعية وكفاءة 
الوزراء اجلدد. ورأى شريعتي 
- في تصري���ح لراديو »بي بي 
س���ي« البريطاني ام���س - أن 
مس���ألة تعيني ثالث سيدات في 
احلكومة اجلديدة قد أثارت حالة 
من االستياء الشعبي، وخاصة 
اإلصالحيني، مشيرا إلى أنه نوع 

من إرضاء بعض السيدات الفاعالت 
في املجتمع اإليراني. وأشار إلى 
افتقار بعض الوزراء املرشحني 
لعنصر الكفاءة، مس���تدال بقول 
جناد »أنه ميكن أن يكون هناك 
كفاءات أقوى من العناصر املقدمة 
للمجلس«، مشيرا الى أن ذلك يأتي 
على حساب عنصر الوالء. وتوقع 
أن مجلس الشورى اإلسالمي لن 
يقبل بتشكيلة الوزراء الثمانية 
أو  املقدمة، بل سيكتفي بأربعة 

خمسة فقط.

اليابانيون اقترعوا والمعارضة تتجه 
لإلطاحة بالحزب الحاكم

 طوكيو � أ.ف.پ: دعي اكثر من 100 مليون ناخب 
ياباني الى صناديق االقتراع أمس الختيار نوابهم في 
انتخابات تشريعية يتوقع أن تشهد حتوال تاريخيا 

في ثاني اكبر اقتصاد في العالم.
ووس����ط اقبال كثيف من الناخبني أمس، تنبأت 
اس����تطالعات ال����رأي األخيرة ب����أن يحقق احلزب 
الدميوقراطي الياباني الذي يشكل القوة الرئيسية 
في املعارضة الوس����طية انتص����ارا كبيرا، في حني 
يتوقع ان مينى احلزب الليبرالي الدميوقراطي بهزمية 
نك����راء وهو حزب مييني كبير يحك����م البالد دون 
توقف عمليا منذ 1955 باستثناء فترة عشرة اشهر 
في التسعينيات. غير ان استطالعات الرأي األخيرة 
اكدت ايضا ان نحو ثلث الناخبني اليزالون مترددين 
خاصة بس����بب الشكوك التي تساورهم حيال قدرة 

احلزب الدميوقراطي على قيادة البالد.
وفي يوم االنتخابات كتب احلزب الدميوقراطي 
على صفحات اعالنات الدعاية في الصحف الكبرى 

امس »اليوم تغيير احلكومة«.
كما دعا احلزب املعارض في بيان له »الش����عب 
التخاذ قرار شجاع يفتح الباب امام حدث تاريخي 
عظيم. انضموا الينا في املهمة الكبرى لتغيير اليابان 

وحماية حياة الناس«.
ورد عليه احلزب الليبرالي على صفحات االعالنات 
الدعائية ايضا في الصحف »ال تدمروا اليابان« محذرا 
من »ان امل الغد ال ميكن ان يأتي اال من اس����تقرار 
اليوم«. وجرت االنتخابات التش����ريعية وفق نظام 
انتخاب����ي مختلط بني نظام االقتراع ملرش����ح واحد 
والنظام النس����بي. وينتخ����ب 300 من النواب على 
اس����اس قاعدة االقتراع ملرشح واحد في 300 دائرة 
محلي����ة فيما تخضع املقاعد ال����� 180 الباقية لنظام 

االقتراع النس����بي في 11 منطقة كبرى. حيث يتوقع 
ان تعلن النتائج الرسمية اليوم.

من جهتها قالت وكالة األنباء اليابانية »كيودو« 
ان 51 ألف مركز اقتراع فتحت أبوابها في اليابان عند 
الساعة الس����ابعة صباح أمس وأقفلت عند الساعة 
الثامنة مساء. وتنافس في هذه االنتخابات 1371 مرشحا 
على 480 مقعدا في مجلس النواب ومن بني املرشحني 

229 امرأة وهو رقم قياسي في تاريخ اليابان.
وشارك في االقتراع الغيابي خالل فترة عشرة أيام 
حتى يوم اجلمعة املاضي 10.94 ماليني ناخب ياباني 
وميثل هذا الرقم نسبة 10.49% من مجمل من يحق 
لهم التصويت. وسيلتئم مجلس النواب بعد جتديده 

في موعد لم يحدد النتخاب رئيس للوزراء.
وسيتم اختيار رئيس الوزراء املقبل في اليابان في 
الوقت املناسب للمشاركة في سبتمبر في اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة في نيويورك وفي قمة مجموعة 
العشرين في بيتس����بيرغ بالواليات املتحدة حيث 

سيتعرف خاللهما على كبار قادة العالم.
وقد تضررت صورة احلزب الليبرالي الدميوقراطي 
احلاك����م كثيرا جراء االزم����ة االقتصادية والهفوات 
واألخط����اء املتكررة التي ارتكبه����ا قادته فضال عن 
االنشقاقات واالنقسامات التي حصلت في داخله. 

وبعد االنتخابات سيلتئم مجلس النواب اجلديد، 
في موعد لم يحدد بع����د، النتخاب رئيس للوزراء، 
واملرشح االوفر حظا لتسلم هذا املنصب هو رئيس 
احلزب الدميوقراطي يوكي����و هاتوياما )62 عاما(. 
وفي حال صحت التوقعات سيخلف يوكيو هاتوياما 
رئيس الوزراء احلالي تارو آسو )68 عاما( الذي وصل 
الى الس����لطة في سبتمبر 2008 ولم تنفك شعبيته 

في التراجع مذاك.


