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دبيـ  العربية.نت: تقدم النائب 
األول ملرشد جماعة االخوان املسلمني 
محمد حبيب باســــتقالته ملجلس 
شــــورى اجلماعة فــــي مصر من 
مناصبه وهي نائب املرشد وعضو 
مكتب االرشاد ومجلس الشورى 
العامليني، فيما تهدد االنقسامات بني 
املعتدلني واحملافظني داخل اجلماعة 
الدور السياسي لالخوان، وأبدى 
حبيب في نص رسالة االستقالة 
التي نشرت امس اعتذاره العضاء 

اجلماعة عن ترشحه ملنصب املرشد العام اجلديد، وذلك 
تنفيذا لتهديده اذا أمت مرشد اجلماعة مهدي عاكف اجراءات 
انتخاب املرشد بالشكل الذي اعتبره هو »باطال«. وأجريت 

انتخابات مكتب االرشاد جلماعة 
االخوان ويتكــــون من 16 عضوا، 
االسبوع املاضي وذلك للمرة األولى 
منذ 14 عاما، وفاز اعضاء احلرس 
القدمي في اجلماعة باألغلبية فيها. 
وسيعلن اسم املرشد العام اجلديد 
للجماعة قبل 13 يناير تاريخ نهاية 
والية املرشح العام احلالي محمد 
مهــــدي عاكف. ويقــــول محللون 
ان جماعة االخوان املســــلمني هي 
الوحيدة في  اجلماعة السياسية 
البالد القادرة على تعبئة مئات األلوف من املؤيدين ضد 
احلكومة في االنتخابات التشريعية التي ستجري عام 

2010 وانتخابات الرئاسة التي ستجري عام 2011.

دمشق ـ هدى العبود
دعا الرئيس السوري بشار االسد الواليات املتحدة واملجتمع 
الدولـــي الى لعب دور فاعل في حتقيق الســـالم في الشـــرق 
االوســـط.  وجاءت الدعوة خالل اســـتقبال الرئيس السوري 
امس االول وفد مجلس الشيوخ االميركي برئاسة السيناتور 
جاد جريج. وذكرت وكالة االنباء السورية )سانا( ان احلديث 
تناول »تطورات االوضاع في منطقة الشـــرق االوسط وآفاق 

الســـالم.. واالوضاع في العراق«.  وأضافت الوكالة ان االسد 
جدد خالل اللقاء »موقف سورية الساعي لتحقيق السالم العادل 
والشامل املبني على اساس قرارات الشرعية الدولية الذي يحقق 
االمن واالستقرار في املنطقة داعيا الواليات املتحدة االميركية 
واملجتمع الدولي الى لعب دور فاعل في حتقيق السالم وانهاء 
االحتالل«، وأكد االسد »استعداد سورية للقيام بكل ما فيه خير 

واستقرار العراق وحرصها على وحدة أراضيه«.

األسد يدعو واشنطن للعب دور فاعل في تحقيق السالم بالمنطقة

»طالبان« تتبنى هجومًا نوعيًا قتل 8 عمالء استخبارات أميركيين.. وواشنطن تقرِّ 
نفذه ضابط أفغاني خالل اجتماع لمسؤولي الـ »سي.آي.إيه« في قاعدة عسكرية أجنبية

وزير الدفاع الفرنسي 
يقضي رأس السنة 

في أفغانستان 
ــسـ  كونا: توّجه  باري
ــي  ــر الدفاع الفرنس وزي
ــى  ال ــوران  م ــه  هيرفي
ــتان امس لقضاء  افغانس
ــنة مع  الس ــة رأس  عطل
قوات بالده هناك.  وذكرت 
وسائل االعالم ان الوزير 
موران الذي ترافقة املمثلة 
ــارلوت دو  الفرنسية ش
توركيم والصحافي باتريك 
دارفور سيشارك اجلنود 
ــي احتفال  ــيني ف الفرنس
يقام هناك مبناسبة السنة 

اجلديدة.

طالبان تقطع رؤوس 
6 جواسيس

 قندهارـ  أ.ف.پ: ذكرت 
الشرطة االفغانية امس ان 
ــان قطعوا  ــلحي طالب مس
اتهموهم  افغان  رؤوس 6 
بالتجسس لصالح حكومة 
ــرزاي،  ــس حميد ك الرئي
مؤكدة ان الستة كانوا قد 

»تعاونوا مع السلطات«.

)أ.پ( الصحافة الكندية ميشال الجن التي قتلت بهجوم  نفذته طالبان في صورة ارشيفية في قاعدة كالفاري العسكرية بأفغانستان 

)ا.ف.پ(مظاهرة ألنصار منظمة مجاهدي خلق خارج السفارة اإليرانية في لندن تضامنا مع االنتفاضة اإليرانية

موظفة أميركية في أحد املراكز األمنية تشاهد صورا ألشخاص حتت نظام املسح بالسكانر املخصص لكشف أي مواد متفجرة في املطارات     )رويترز(

إلى أن الڤروڤ سيمثل  وأشـــار 
روســـيا التي تعد مشاركا فعاال 
على صعيد جهود املجتمع الدولي 
الهادفة إلى حتقيق االستقرار على 

الساحة األفغانية. 

الروسية أندري نيستيرينكو أن 
وزير اخلارجية الروسية سيرغي 
الفروف سيشـــارك فـــي مؤمتر 
أفغانســـتان  الدولي حول  لندن 
املزمع عقـــده في 28 يناير 2010. 

واشنطنـ  وكاالت: رد البيت 
األبيض على انتقادات اجلمهوريني 
الرئيس  إدارة  الذين يتهمــــون 
األميركي بــــاراك أوباما بالقيام 
برد فعل ضعيف جتاه محاولة 
تنظيم القاعــــدة تفجير طائرة 
اميركية األسبوع املاضي. وخص 
البيت األبيض بالرد نائب الرئيس 
السابق ديك تشيني الذي اتهمه 
بالتركيز على انتقاد اإلدارة بدل 

إدانة املهاجمني.
وكتب مدير االتصاالت دان 
فايفر في مدونة البيت األبيض أن 
تشيني كان بعيدا عن الواقع في 
قوله إن الرئيس أوباما »يحتاج 
الــــى ان يدرك أننــــا في حرب« 
الفتا إلى أن أحــــدا ال يدرك هذا 
الواقع القاسي أكثر من الرئيس 

االميركي.
وكان تشيني قد اتهم أوباما 
بــــأن ردة فعله علــــى محاولة 
الهجوم اإلرهابي الفاشلة كانت 
ضعيفة و»لــــم يعترف أننا في 

حرب«.
ورد فايفر »يظهــــر ذلك أن 
نائب الرئيس تشــــيني وغيره 
يركزون أكثر على انتقاد اإلدارة 
بدل إدانــــة املهاجمني« وأضاف 
»لألســــف الكثيرون متورطون 
في اللعبة التقليدية في واشنطن 
حول توجيه االتهامات بدل العمل 
معا من أجل التوصل إلى حلول 

جلعل بلدنا أكثر أمنا«.
في غضون ذلك حاولت اجهزة 
االستخبارات االميركية الرد على 
انتقادات الرئيس اوباما لها بسبب 
الفشل في التدابير االمنية ملنع 
محاولة االعتــــداء على الطائرة 

وأضاف نيستيرينكو أن بريطانيا 
وأفغانستان ستترأسان املؤمتر 
الذي دعيت 61 دولة و7 منظمات 
دولية للمشاركة فيه حسبما ذكرت 
وكالة أنباء نوفوستي الروسية. 

احلادث على الفور.

الڤروڤ يشارك في مؤتمر لندن 

من جهة اخرى، أعلن الناطق 
الرسمي بلسان وزارة اخلارجية 

باســـم طالبان عن كيفية متكن 
االنتحاري من شن الهجوم على 
قاعدة عسكرية أجنبية أجاب »مبا 
أن الرجل كان ضابطا فلم يواجه 
صعوبة تذكر«، وقال مسؤلو دفاع 
اميركيون إن عدة أشخاص أصيبوا 
أيضا خالل التفجير لكن ال يوجد 
من ضمن القتلى جنود من القوات 
األميركية أو قوات حلف شـــمال 

األطلسي.
بدورها أقرت وكالة املخابرات 
املركزية األميركية أن سبعة من 
العاملني فيها قتلوا كما أصيب ستة 
آخرون في هجوم على قاعدة في 

أفغانستان أمس األول.
وقالت الوكالة في بيان إنها لن 
تكشف عن أسماء القتلى ولن تقدم 
تفاصيل عما كانوا يفعلونه لصالح 
الوكالة مشـــيرة إلى »حساسية 
العمليات  مهمتهم وغيرها مـــن 

األخرى املستمرة«.

مقتل 5 كنديين بينهم صحافية

 مبوازاة ذلـــك، أعلنت وزارة 
الدفاع الكندية أن 5 كنديني وهم 
4 جنود وصحافية قتلوا عندما 
أصابت قنبلة الســـيارة املدرعة 
التي كانت تقلهم في إقليم قندهار 
بجنوب البالد، واستهدف التفجير 
الذي وقع على بعد 4 كيلومترات 
خـــارج قندهار الدوريـــة بينما 
كانت تتفقد مشاريع إعادة إعمار، 
وكانت الصحافية الكندية القتيلة 
وهي ميشيل الجن )34 عاما( في 
مهمة تابعة خلدمة »كان وست« 
اإلخباريـــة. وكانـــت تقوم بأول 

مهمة لها في أفغانســـتان وكانت 
موجودة هناك منذ 11 ديســـمبر، 
وهي ثالث ضحـية من الصحافيني 
الذين يلقون حتفهم في أفغانستان 

هذا العام.
الذي تبنته  الهجـــوم   وبهذا 
طالبان ايضا يرتفع عدد القتلى 
من اجليش الكندي في أفغانستان 
إلى 138 قتيال. وأرسلت كندا قوة 
قوامها 2800 فرد إلى أفغانستان 
لكن هذه املهمة أصبحت ال تلقى 
مساندة شعبية بشكل متزايد من 
املقرر سحبها في  الكنديني ومن 

نهاية 2011.

مقتل مدنيين في غارة جوية

الى ذلك، قال متحدث باســـم 
حاكم إقليم هلمند إن غارة جوية 
شنتها القوات األجنبية في اإلقليم 
أمس االول أســـفرت عـــن مقتل 
مدنيني لكن عدد الضحايا مازال 

غير معروف.
 وقـــال داود أحمدي »نصبت 
طالبان كمينا لدورية تابعة للقوات 
األجنبيـــة. وبعد نصـــب الكمني 
قصفت طائرات املنطقة مما سبب 
ســـقوط قتلى من املدنيني«. ولم 

يذكر املزيد من التفاصيل.
 وأضاف أن املسؤولني مازالوا 
يتحرون األمر ملعرفة عدد القتلى 
في الهجوم الذي وقع على مشارف 
لشكركاه عاصمة إقليم هلمند وهو 

من معاقل مقاتلي طالبان.
 ورفـــض مســـؤول صحافي 
للقوات التي يقودها حلف شمال 
التعقيب على  األطلسي)الناتو( 

كابول ـ وكاالت: تبنت حركة 
طالبـــان الهجـــوم النوعي الذي 
نفذه انتحاري في قاعدة عسكرية 
أجنبية بأفغانستان أمس االول 
وأسفر عن مقتل 8 من رجال وكالة 
املخابرات املركزية األميركية )سي.

آي.ايه(.
 وقال املتحدث باسم طالبان 
ذبيـــح اهلل مجاهـــد لرويترز إن 
أفغانيا فجر  مسؤوال عســـكريا 
ســـترة ناســـفة خـــالل اجتماع 
ملسؤولي وكالة املخابرات املركزية 
في إقليم خوست بجنوب شرق 

البالد.
 وكتب يقول في رسالة بالبريد 
االلكتروني »هذا الهجوم القاتل نفذه 
فرد شجاع من اجليش األفغاني 
حـــني كان مســـؤولو املخابرات 
األميركية منشغلني بالبحث عن 
معلومات عن املجاهدين« وأوقع 
هذا الهجوم أكبر عدد من القتلى 
في صفوف الـ »سي.آي.ايه«، وكان 
األكثر جرأة خالل احلرب ويبرز 
اليه عمليات  الذي وصلت  املدى 
طالبان وقدرتها على التنســـيق 
في وقت بلغ فيـــه العنف أعلى 
مستوى منذ اإلطاحة بحكومتها 
عـــام 2001، كما كان ثاني هجوم 
يشـــنه فرد من اجليش األفغاني 
خالل يومني على القوات األجنبية 
التي مـــن املفترض أن تدربه مما 
ألقى بظالل من الشك على خطط 
لتعزيز اجليش والشرطة األفغانية 
إلتاحة الفرصة لعودة تلك القوات 

ألوطانها في نهاية األمر.
 وعندما سئل مجاهد املتحدث 

بالي تنفي أنها أصدرت تحذيرًا 
من وقوع هجوم في ليلة رأس السنة

 جاكرتاـ  رويترز: أفاد بيان صادر عن السفارة 
االميركية في جاكرتا نقال عن حاكم منتجع بالي 
بأن اجلزيرة تواجه خطر التعرض لهجوم ليلة 
رأس السنة امس لكن مكتب احلاكم نفى االدالء 

مبثل هذا التصريح.
 ونقل البيان عن مادي مانكو باستيكا حاكم 
بالي قوله في رسالة وزعتها هيئة السياحة في 
اجلزيرة »هناك ما يشير إلى احتمال وقوع هجوم 
في بالي الليلة )امس(.. لكن رجاء ال تفزعوا بل 

اجعلوا نظام أمنكم على أهبة االستعداد«.
وحذرت الســــفارة رعاياهــــا االميركيني في 
بالي ودعتهم لتوخــــي احليطة واحلذر خاصة 
في االماكن السياحية التي تشهد احتفاالت برأس 
السنة كالفنادق واملطاعم واملالهي، ولم يتسن 

االتصال مبسؤولني في السفارة األميركية للتعليق 
لكن بوتو سوارديكا رئيس العالقات العامة في 
مكتــــب حاكم بالي نفــــى إدالء احلاكم مبثل هذا 

التصريح.
 وقال لرويترز »ال لم يصرح بهذا قط ال كتابة 
وال شفاهة.. ال نصدر أبدا أي حتذير كتابيا كان 
أو شفهيا«، بدوره قال جدي سوجيانيار املتحدث 
باســــم شرطة بالي إن الشرطة ليست على علم 
بوجود تهديــــد وإنها حتاول دائما ضمان االمن 

بأقصى درجة ممكنة.
 وأضاف »ال يوجد مؤشر مبدئي حتى االن. 
كل االمور تسير على ما يرام في بالي«، وكانت 
هجمات إرهابية في بالي عامي 2002 و2005 قد 

قتلت أكثر من 200 شخص.

إقالة قائد شرطة المحافظة

 الهاشمي يحذر من تدهور أمني خطير
على خلفية تفجيرات األنبار

حبيب يستقيل من» اإلخوان«
احتجاجًا على إجراءات انتخاب المرشد

بغداد ـ يو.بي.آي: حذر نائب 
الرئيس العراقي طارق الهاشمي 
من أن تكـــون تفجيرات مدينة 
الرمادي غرب العراق أمس االول 
مقدمة لتدهـــور أمني خطير ال 
ينفصل عن تفجيرات بغداد االحد 
والثالثاء واالربعاء الدامية. ودعا 
الهاشمي في بيان صدر عن مكتبه 
االعالمـــي امس الـــى احلزم في 
التعامل مع »اإلرهابيني ومن يقف 
خلفهم« كما ناشد العراقيني جميعا 
الى اعتماد أقصى درجات احليطة 
واحلـــذر »ألن الوضع األمني ما 
يزال قابال لالختراق«. وأعرب عن 

استنكاره وإدانته الشديدتني ملا 
وصفه باحلادث اإلجرامي الذي 
تعرضت له محافظة االنبار معلنا 
وقوفـــه التام مع أبناء احملافظة 

والقائمني عليها. 
وكان اعلن في وقت ســـابق 
امـــس عن وفـــاة عضو مجلس 
محافظة االنبار ســـعدون عبد 
احملســـن متأثرا بجروح أصيب 
بها في التفجيرات الدامية التي 
شهدتها الرمادي امس االول والتي 
اسفرت عن مصرع وإصابة 125 
شـــخصا بينهم احملافظ قاسم 

محمد.

محمد حبيب

المعارضة اإليرانية: الحكومة تنقل 
عربات مدرعة وجنودًا إلى طهران

تجدد التأكيدات حول مغادرة بعض قادة المعارضة العاصمة محاولة االعتداء على الطائرة األميركية تتفاعل في واشنطن: 
البيت األبيض يرد على تشيني واالستخبارات ترد على أوباما 

طهـــرانـ  رويترز: ذكر موقع الكتروني 
للمعارضـــة االيرانية امـــس ان احلكومة 
نقلت جنودا وعربات مدرعة الى العاصمة 
طهران في اليوم الـــذي اعتزم فيه انصار 
زعيم املعارضة مير حسني موسوي تنظيم 

مظاهرة.
وقال موقع جـــرس »املئات من القوات 
العسكرية وعشرات العربات املدرعة، تتحرك 
صوب طهران، وتستخدم بعض العربات في 
قمع املظاهرات في الشـــوارع«. ولم يتسن 
لرويترز التأكد من صحة اخلبر من مصدر 
مستقل، واوضح موقع جرس ايضا ان القوات 
االمنية تواجدت بشكل مكثف في عدد من 
امليادين بطهران قبل املسيرة التي اعتزمت 
املعارضة تنظيمها، وحذر رئيس الشرطة 
االيرانية انصار موسوي امس االول من انهم 
سيلقون معاملة قاسية اذا ما اشتركوا في 
مظاهرات غير شرعية مناهضة للحكومة.

وذكر موقع الكتروني تابع للمعارضة ان 
الشرطة أطلقت الغاز املسيل للدموع لتفريق 
مظاهرة مناهضة للحكومة وسط طهران. 
من جهتها ذكرت قناة »العربية« ان قوات 
»الباسيج« تظاهرت امام مقر املرشد االعلى 
للثورة االســـالمية علي خامنئي وطالبوه 
بالسماح لهم مبا اسموه »اجلهاد« ضد زعماء 
االصالحيني، وذكرت مصادر القناة ان املرشد 
االعلى رفض اكثر من مرة طلبات العتقال 
قادة التيار االصالحي وعلى رأســـهم مير 

حسني موسوي ومهدي كروبي.
إلى ذلك، كدت وكالـــة األنباء اإليرانية 
الرسمية )ارنا( مجددا امس ان »بعض قادة 
الفتنة« )املعارضة( غادروا طهران وجلأوا 
إلى شمال إيران حيث »اليزال احدهم موجودا 
هناك«، وذلك على الرغم من النفي املتكرر 

للمعارضة ولوكالة قريبة من السلطة.
وقالت الوكالة انها »تؤكد مجددا ان قادة 
التمـــرد غادروا طهران الثالثاء املاضي الى 

االميركية فوق ديترويت.
الذي  اوباما   وغداة خطاب 
قال ان »اخفاق اجراءات« وكالة 
املركزية )سي  االســــتخبارات 
ايه( »غير مقبول اطالقا«،  آي 
دافعــــت الوكالة االميركية عن 
نفسها بالقول انها نشرت بشكل 
كاف املعلومات التي قدمها قبل 
محاولة الهجوم والد منفذه عمر 
فاروق عبد املطلب الى السفارة 

االميركية في نيجيريا.
 وقال الناطق بول جيميليانو 
»عملنا مع السفارة االميركية 
لنتأكــــد مــــن انــــه كان ضمن 
البيانــــات احلكومية  قاعــــدة 
لالشخاص املشتبه بانهم على 

صلة باالرهــــاب ومن انه متت 
االشارة الى ارتباطات ممكنة له 

مع متطرفني في اليمن«.
وفي الواقع كانت االستخبارات 
االميركية تعرف ان القاعدة التي 
تبنــــت محاولة االعتــــداء تعد 
»مفاجأة لعيد امليالد« لكنها لم 
تكن قادرة على التكهن بنوعية 
هذا العمل بالتحديد، حسبما ذكر 
احد رجال االستخبارات لشبكة 
سي بي اس امس االول. واضاف 
ان »املشكلة هي ان املركز الوطني 
ملكافحة االرهاب »يتلقى ثمانية 

آالف رسالة يوميا«.
 مــــن جهتها، قالــــت وزير 
االمن الداخلي االميركية جانيت 

نابوليتانو انه »بدأت اعادة النظر 
في لوائح مراقبــــة االرهابيني 
احملتملني واجراءات التفتيش«، 
مؤكدة ان واشــــنطن »مصممة 
على كشف الثغرات ومعاجلتها«.  
ورأت ان هذا الهجوم يدل على 
»قدرة االرهابيني على بذل جهود 
كبرى لالفالت مــــن االجراءات 
االمنية التي فرضت منذ اعتداءات 
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 وبينمــــا تفرض شــــركات 
جوية ومطارات دولية اجراءات 
جديدة قبل الصعود الى الطائرة 
بدأت فكرة اخضاع املسافرين 
الجهزة املسح )سكانر(، تشق 

طريقها. 

محافظة مزنداران«.
وأضافت الوكالة دون توضيح ودون ذكر 
أسماء، ان قائدا آخر »قرر العودة الى طهران،  
لكن ال توجد معلومات مؤكدة حول عودته«  
وكان موقع رهســـبز االلكترونـــي أعلن في 
الوقت نفسه مغادرة قائدي املعارضة األكثر 
عرضة للتهديد من السلطة مؤكدا ان احلرس 
الثوري وعناصر من وزارة االستخبارات اقتادوا 
الرجلني  الى كيالر اباد )شمال إيران(. إال ان 
رهسبز نفى على األثر هذا النبأ موضحا فقط 

انه نبأ »كاذب« دون أي إيضاح آخر.
وبعد ذلـــك بقليل نفى جنل كروبي ايضا 

رحيل والده وموسوي الذي نفته أيضا وكالة 
فارس القريبة من اخلط املتشـــدد للســـلطة 
والتي قالـــت ان »مصادر مطلعة نفت رحيل 
قادة الفتنة من طهران مؤكدة انه خبر كاذب 

إشاعته عناصر مشاركة في الفتنة«.
واكتفى موقع تابع ملوسوي امس بنشر نفي 
جديد لنجل كروبي يؤكد ان »هذين الزعيمني 
املعارضـــني للحكومة كانا فـــي طهران حتى 

مساء االربعاء«.
وقال حسني كروبي في هذا النفي اجلديد 
»كنت على اتصال حتـــى بعد ظهر االربعاء 

املاضي مع موسوي«.


