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إسالم آباد ـ يو.بي.آي: اعلنت باكستان امس انها مازالت حتقق مع القائد الثاني في حركة طالبان 
املال عبدالغني بارادار والقياديني البارزين اآلخرين الذين اعتقلوا مؤخرا في باكستان وهي لن تسلمهم 
الى الواليات املتحدة بل ســـترحلهم الى افغانســـتان في حال عدم قيامهم بأي جرمية في باكســـتان 

وعدم خرقهم أيا من القوانني.
ونقلت صحيفة »دون« الباكستانية عن وزير الداخلية رحمان مالك قوله ان السلطات الباكستانية 
مازالت تســـتجوب باردار وهو اكبر عنصر لطالبان يعتقل منذ بدء احلرب االفغانية في العام 2001، 

كما تستجوب القياديني اآلخرين اللذين اعتقلتهما في عمليات اخرى مبساعدة اميركية مؤخرا.

باكستان: لن نسلّم قادة طالبان إلى الواليات المتحدة

بعد الصواريخ واألقمار والنووي.. بارجة إيرانية الصنع في الخليج
موسوي وكروبي يدرسان إستراتيجية جديدة للمعارضة اإلصالحية

بســــبب قمع مظاهرات االحتجاج 
السلمية. وقال حيدري في اتصال 
النرويجية  الســــلطات  إن  معــــه 
وافقــــت على طلبــــه، وهو يدعو 
باقي الديبلوماسيني لالنضمام الى 
احلركــــة اخلضراء رمز املعارضة 

اإلصالحية في إيران.
وكان حيدري أعلن عن تشكيل 
ما سماه بـ »احلملة الديبلوماسية 
اخلضراء« حلث الديبلوماســــيني 
اإليرانيني على االستقالة واالنضمام 
إلى حركــــة املعارضة اإلصالحية 

اخلضراء في إيران.

ذكرى الثورة لبحث استراتيجية 
جديدة للمعارضة االصالحية.

الزعيمان االصالحيان  وانتقد 
بشدة سعي احلكومة وقادة النظام 
النافذين وعلى رأســــهم املرشــــد 
علي خامنئي مصادرة املشــــاركة 
الشعبية في مظاهرات ذكرى الثورة 
وجتييرها لصالح احلكومة وضد 

احلركة االصالحية.
ويرى مراقبون أن االجتماع رمبا 
هو رد على املرشــــد علي خامنئي 
الذي قال إن املظاهرات التي سيرتها 
احلكومة في ذكرى الثورة أكملت 

إضافة إلى قدرتها في حمل الطائرات 
املروحية.

أنبــــاء فارس  وقالــــت وكالة 
اإليرانية شــــبه الرسمية إن هذه 
املدمرة اجلديــــدة صنعت بأيدي 
إيرانيني قاموا بإنشــــائها  خبراء 
فــــي داخــــل إيــــران دون احلاجة 
إلى اآلخريــــن، مشــــيرة إلى أنه 
يتم حاليــــا صناعة مدمرة ثانية.  
وأشــــارت وكالة االنباء اإليرانية 
»إرنا« قائلة: »هذه املدمرة تعتبر 
الثورة اإلســــالمية،  انتصار  بعد 
التي مت تصنيعها  املدمرة األولى 

احلجة على اجلميع، واشــــار الى 
زعماء االصالح ليعودوا إلى رشدهم 
وللثورة والنظام. وحذر موسوي 
وكروبي من وجــــود تيار مندس 
داخل النظام يروج للعنف وعسكرة 
البالد، وأعلنا أن االصالحيني لن 
يتوقفوا عن املطالبة بحقوق الشعب 
في اطار الدستور. من جهة أخرى 
وافقت السلطات النرويجية على 
منح القنصل االيراني السابق في 
النرويج محمد رضا حيدري اللجوء 
السياســــي، والذي أعلن انشقاقه 
وااللتحاق باملعارضة االصالحية 

على يد املتخصصني الداخليني وفي 
مصانع اجليش في املنطقة البحرية 
األولى جليش اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانيــــة. ونقلت قناة العالم أن 
خامنئي تفقد عمل القوات البحرية 
اإليرانية مبا فيها الغواصة اإليرانية 
»أجدر« والزوارق السريعة للدفاع 

عن البالد وثغورها املائية.
الى ذلك قال موقع »العربية« 
االخباري ان الزعيمني اإلصالحيني 
اإليرانيني مير حســــني موسوي 
ومهدي كروبي اجتمعا ألول مرة 
منذ مظاهرات اخلميس املاضي في 

عواصــــم ـ وكاالت: فــــي اطار 
تطويرها لقدراتها العسكرية قامت 
إيران امس بحضور املرشد األعلى 
للثورة اإلســــالمية علي خامنئي 
بصفته القائد العام للقوات املسلحة 
االيرانية بتدشني أول بارجة حربية 
من انتاجها في ميناء بندر عباس 
باملياه اجلنوبية للخليج أطلقت 
عليها اسم »جاماران« ويبلغ طولها 
94 مترا وهي مزودة بأحدث أنواع 
التقنية العســــكرية، مبا في ذلك 

الطوربيدات ووحدات الرادار.
وقالت وكالة االنباء االيرانية 
الرســــمية )ارنا( ان هذه املدمرة 
تعتبر االولــــى التي مت تصنيعها 
على يد املتخصصني الداخليني وفي 
مصانع اجليش في املنطقة البحرية 

االولى للجيش االيراني.
من جانبه قــــال علي خامنئي 
إن إيران ال تسعى المتالك سالح 
نووي وذلك بعــــد يوم من إعالن 
الوكالــــة الدوليــــة للطاقة الذرية 
التابعة لالمم املتحدة خشيتها من أن 
تكون اجلمهورية االسالمية تطور 

صاروخا نوويا.
ونقل التلفزيون الرسمي االيراني 
عن خامنئي قوله »اتهامات الغرب ال 
أساس لها من الصحة ألن معتقداتنا 
الدينية متنعنا من استخدام مثل 
هذه االسلحة... ال نؤمن باالسلحة 
الذرية وال نســــعى لذلك«. واظهر 
تقرير لإلذاعة والتلفزيون اإليرانية 
لقطات للبارجة وقال إنها مزودة 

بطوربيدات ورادار الكتروني.
ويبلغ طــــول املدمرة 94 مترا 

ووزنها اكثر من 1500 طن.
ويرجع تاريخ معظم املعدات 
البحرية اإليرانية الى ما قبل قيام 
الثورة اإلسالمية عام 1979 وهي 

أميركية الصنع.
اكدت قنــــاة »العالم«  بدورها 
الفضائيــــة أن البارجة »جماران« 
حتوي جتهيزات متكنها من مواجهة 
األهداف السطحية وحتت املائية 
والهوائية في آن واحد، وكشفت 
فارس أنه بإمكان املدمرة »جماران« 
الدخول في أي مواجهة على السطح 
أو حتت املاء أو في اجلو وخوض 
احلــــرب اإللكترونية في آن واحد 

)أ.ڤ.ب( املرشد األعلى للثورة االسالمية االيرانية علي خامنئي يتفقد أول بارجة ايرانية محلية الصنع أمس 

قصفته إسرائيل بمساعدة أميركية عام 2007

الوكالة الذرية تشتبه في نشاط 
»نووي سري« بموقع دير الزور السوري

ڤيينا ـ رويترز: كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اول 
ــوم التي عثر عليها في مجمع  ــن امس عن أن آثار اليوراني م
ــي عام 2007  ــرائيلي ف ــوري دمره قصف إس صحراوي س

تشير إلى نشاط نووي سري محتمل في املوقع.
ــا الوكالة التابعة  ــي تقدم فيه ــي املرة األولى الت وهذه ه
ــة في أن الهدف  ــكوك الغربي ــالمم املتحدة دعما علنيا للش ل
ــرائيل كان مفاعال نوويا في مراحله األولى،  الذي قصفته إس
ــنطن انه من تصميم كوريا الشمالية وأعد إلنتاج  قالت واش

بلوتونيوم من الدرجة التي تستخدم في صنع أسلحة.
ــبتمبر  ــادس من س ــرائيل قد أغارت في الس وكانت إس
ــوري في منطقة دير الزور،  عام 2007 على موقع الكبر الس
ــرائيل التعتيم على الهدف الذي قصفته وقتذاك  وتعمدت إس
ــة أميركية  ــه. وذكرت تقارير صحافي ــم إقرارها بحدوث رغ
ــورية وكوريا  ــري بني س ــرائيلية عن وجود تعاون س وإس
ــهر  ــووي في املوقع. وبعد اش ــاء برنامج ن ــمالية إلنش الش
ــبيغل« األملانية تفاصيل  ــفت مجلة »ديرش من القصف كش
ــرت الصحيفة ان هذه  ــرائيلية. وذك جديدة عن الغارة اإلس
العملية سبقتها سلسلة معلومات استخبارية، منها اكتشاف 
ــمالية  وكالة االمن القومي األميركي اتصاالت بني كوريا الش
وسورية إضافة إلى مراقبة املوساد ملسؤول سوري والعثور 

على معلومات مهمة في جهاز الكمبيوتر اخلاص به.
ــف جهاز االمن القومي األميركي عن اتصاالت بني  وكش
ــورية بعد سلسلة معلومات استخبارية  كوريا الشمالية وس
ــال تلك املعلومات الى الوحدة التي  بدأت عام 2004، ومت ارس
حتمل الرقم 8200 في اجليش االسرائيلي والتي متلك رادارت 
قرب تل أبيب تتولى تتبع االتصاالت. وفي أواخر عام 2006، 
خضع مسؤول سوري ملراقبة املوساد اثناء اقامته في فندق 
ــتون في لندن، ونسي ذلك املسؤول جهاز  في منطقة كينغس
الكمبيوتر الذي يحمله معه في غرفته، قبل أن يتمكن رجال 
ــملت املعلومات  ــاد من االطالع على محتوياته التي ش املوس

مئات اخلرائط والصور ملنشأة قيد البناء في منطقة الكبر.
ــخصان جنبا الى جنب، قدر  وفي إحدى الصور يظهر ش
املوساد انهما شون شيبو، اخلبير النووي الكوري الشمالي، 

وإبراهيم عثمان، مدير الهيئة الذرية السورية.
وبينما كان املوساد في رحلة بحث عن حقيقة املوقع، ابلغ 
املنشق االيراني علي رضا عسكري خالل تواجده باسطنبول 
ــروعا نوويا  ــرائيليني واألميركيني ان ايران متول مش االس

سريا في سورية بالتعاون مع كوريا الشمالية.

ديغبوا رئيساً للنيجر بأمر االنقالب 
 نيامي ـ وكاالت: بعد ساعات من االنقالب 
العســـكري الذي شـــهدته النيجر على ايدي 
جماعة يطلق عليها )املجلس األعلى الستعادة 
الدميوقراطيـــة( امـــس االول وبعـــد تعليق 
الدســـتور في البـــالد وحل جميع مؤسسات 

الدولة.
 وإغالق احلدود وفرض حظر التجوال في 

البالد، أعلن املجلس تعيني زعيم املجلس سالو 
ديغبوا رئيسا للبالد.

 وقـــال املجلس في بيان لـــه أورده راديو 
»ســـوا« األميركي امس إن احلكومة قد حلت، 
ووكلت مهمة تصريف شؤون البالد مؤقتا إلى 
الوزراء العاملني في الوزارات واحملافظني إلى 

حني تشكيل حكومة جديدة.

واشنطن: حادث »طائرة تكساس« ليس إرهابياً

إسرائيل: ال دليل على اتهامنا باغتيال المبحوح 

واشــــنطنـ  وكاالت: حســــمت اإلدارة االميركية امس 
اجلدل حول ما اذا كان اصطدام الطائرة الصغير في مبنى 
الضرائب بتكســــاس عمال إرهابيا، معلنة باسم املتحدث 
الرســــمي باســــم البيت األبيض روبرت غيبس »أن هذا 

احلادث ال يعتبر عمال إرهابيا«.
وعزز فرضية استبعاد العمل اإلرهابي الرسالة التي 
تركهــــا قائد الطائرة أنه »غاضب من مصلحة الضرائب« 
التي تقع مكاتبها في املبنى، وأنه »أراد أن يلقن املسؤولني 
عن الضرائب درسا«. ونشر الطيار مذكرة االنتحار على 
موقع الكتروني عبر فيها عن غضبه من وكالة حتصيل 
الضرائب الفيدراليــــة األميركية التابعة لوزارة اخلزانة 
والتي حملها مســــؤولية متاعبه املالية. وتطرق الطيار 
في مذكراته إلى عدد من القضايا واألشــــخاص من بينهم 
الرئيس األميركي الســــابق جورج دبليو بوش وقضايا 
إنقاذ شركات وول ســــتريت وسياسة الرعاية الصحية 
والضرائب. كما أكد املتحدث باســــم وزارة األمن الوطني 
األميركية مات تشاندلر: »ليس لدينا سبب اآلن لالعتقاد 
بوجــــود رابط بني احلادث وأي عمل إرهابي أو إجرامي.. 

نحن ننسق مع املسؤولني جلمع مزيد من املعلومات«.

القدس ـ أ.ف.پ: في مواجهة 
التي  الديبلوماســـية  العاصفة 
اثارتها قضية جوازات الســـفر 
املزورة،  نفت اســـرائيل امس 
االتهامات التي وجهتها شـــرطة 
دبي الى جهاز املوساد بالوقوف 
خلف اغتيال القيادي في حركة 
حماس محمود املبحوح في احد 

فنادق االمارة.
وقال مسؤول اسرائيلي كبير 
طلب عدم كشف اسمه ان »شرطة 
دبي لم تقدم في هذه القضية اي 

دليل ذي طابع اتهامي«.
وقال املســـؤول االسرائيلي 
»حتى اليوم ال احـــد يعرف ما 
الذي جرى. شرطة دبي لم تشرح 
حتى ظروف وفاة املبحوح«،  الذي 
عثر علـــى جثته في احد فنادق 

دبي في 20 يناير.
اعلـــن االثنني  وكان خلفان 
املاضي ان 11 شـــخصا يحملون 
جوازات سفر اوروبية،  بينهم 
امرأة،  ضالعون في عملية االغتيال 
وكشف عن تفاصيل دقيقة اظهرت 
عملية اغتيال محكمة،  موضحا ان 
املبحوح قتل »بكتم االنفاس« وانه 
ميكن ان يكون تعرض لصعقة 

كهربائية.
وعرضت شـــرطة دبي فيلما 
مفصال يســـتخدم تســـجيالت 
كاميرات املراقبة ويعيد تشكيل 
مراحل جرمية االغتيال منذ بدء 
وصول مجموعة املشتبه بهم الى 
دبي قبل 19 ساعة من االغتيال،  
حتى مغادرتهم جميعا في غضون 

ساعات قليلة بعد اجلرمية.
لكن املسؤول االسرائيلي شدد 
امس على انه »ليس هناك اي دليل 
حتى على انه اغتيل. كل ما نراه 
على اشرطة ڤيديو هم اشخاص 

يتحدثون على الهاتف«.

الكولونيل جوكوي يتلو بيان االنقالب

أحد احملققني يصعد السلم بجوار منزل أندرو قبل خطفه الطائرة واألصطدام مببنى الضرائب في تكساس

»الفجر الجديد« اسم للعمليات  األميركية المقبلة في العراق

عواصمـ  وكاالت: فيما قررت اإلدارة األميركية 
إطالق عملية الفجر اجلديد »كاسم جديد على 
احلرب على العراق يسري منذ سبتمبر املقبل« 
ليعكس دورا أقل ستلعبه القوات االميركية مع 
خفض عددها، شــــن رئيس التحالف الوطني 
لعشائر العراق الشيخ عصام البوهالله هجوما 
حادا على العملية السياسية مؤكدا، أن العراق 
»ذاهــــب إلى عملية تقســــيم ال محالة إذا بقي 
الوضع السياسي واألمني على حاله وإليران 
دور في هذا التقسيم الذي يسير وفق مخطط 

مرسوم«.
وعودة الى االسم اجلديد للحرب األميركية 
على العراق أفادت صحيفة »واشنطن بوست« 
األميركيــــة بأن مذكرة أصدرهــــا وزير الدفاع 
األميركي روبرت غيتس تقضي بتسمية احلرب 
على العــــراق بـ »عملية الفجــــر اجلديد« منذ 
سبتمبر املقبل أي في الوقت الذي ينبغي فيه 
أن ينخفض عدد القوات االميركية في العراق 

إلى حوالي 50 ألف جندي.
وذكرت الصحيفة انه منذ العام 2003 تدعى 

احلرب بـ »عملية حترير العراق«.

ولفتت الصحيفة الى أن غيتس كتب األربعاء 
املاضي إلى قائد القوات األميركية في العراق 
ديڤيد بترايوس يخبره بأن تغيير االسم يرمي 
إلى اإلشارة الى أن الدور الهجومي العسكري 

ألميركا في العراق يتجه إلى االنتهاء.
واعتبر الشــــيخ البوهالله، الذي يقيم في 
سورية منذ حوالي 20 عاما، أن »لدينا كوادرنا 
وأجهزتنا في الداخل ونحن نعمل بروح وطنية 
بعيدا عن أي طائفية أو مذهبية كما أننا نقدم 
إقامات وتسهيالت ألكثر من نصف مليون الجئ 
عراقي في سورية نتعهد برعايتهم أمام احلكومة 

السورية بكفالة من مجلس حتالفنا«.
وأضاف: »لدينا جهــــاز منظم من مختلف 
االنتماءات والتيارات ولدينا أجهزة كاملة وبيننا 
ضباط كبار في اجليش العراقي سابقا بينهم 
ضباط كانوا قادة ألوية وفرق عسكرية ورتبتهم 
من مستوى لواء ومعظمهم كانوا بحكم املرحلة 

منتسبني حلزب البعث احلاكم«.
وأوضح الشيخ البوهالله أنه لم يذهب إلى 
العراق منذ أواخر عام 2006 ألنه »مهدد أمنيا«، 
الفتا إلى أن »العراقيني جميعا في سفينة واحدة 

سلطة ومعارضة، إما أن نغرق سويا أو ننجو 
ســــويا«. وقال البوهالله: »حاول األميركيون 
واإليرانيون التحــــدث إلينا كتيار وطني عبر 
وسيط لكننا رفضنا احلوار ألنهم كانوا يريدون 
منا االنصياع ملشاريعهم وليس ملشروع بناء 

العراق املستقل والسيد احلر«.
وطالــــب البوهالله بحكومــــة إنقاذ وطني 
ائتالفية انتقالية ملدة عامني لتقوم بوضع دستور 

جديد للبالد وإعادة بناء العراق اجلديد.
ـ األميركي الذي  ورحب بـ »التقارب السوريـ 

ال يخيف العراقيني الوطنيني الشرفاء«.
إلى ذلك أكد مسؤول في السفارة األميركية في 
بغداد أن القضاء األميركي أدان نحو 50 أميركيا 
عملوا في العراق بتهم تتعلق بالفســــاد املالي 
واإلداري. وقال رئيس مكتب مكافحة الفساد في 
السفارة جوزيف ستافورد ان احملاكم األميركية 
أدانت نحو 50 أميركيا من املتورطني بعمليات 
فساد مالي وإداري لدى عملهم في العراق، بعد 
إجراء التحقيقات من قبل مكتب املفتش اخلاص 

بعمليات إعادة إعمار العراق في السفارة.
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مسؤول أميركي: إدانة 50 أميركيًا بتهم فساد أثناء عملهم في بغداد
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قال وزير خارجية إسرائيل يوم األربعاء ان استخدام هويات إسرائيليين مولودين في الخارج من قبل مجموعة يشتبه بأنها اغتالت احد قادة 
حماس في دبي ال يثبت ان الموساد كان وراء العملية

صور القتلة المشتبه بهم وأسماؤهم وبلدانهم كما جاءت في جوازات سفرهم التي نشرتها سلطات دبي، وتبين ان اسماء سبعة من الرجال 
هي أسماء لرجال حقيقيين يعيشون في إسرائيل ولكنهم يصرون على ان هوياتهم سرقت وان الصور ليست صورهم.

ملخص لالغتياالت التي يشتبه بضلوع الموساد فيها.

22 يناير 1979
سيارة مفخخة في بيروت 

تقتل علي حسن سالمة قائد 
منظمة ايلول األسود التي 

نفذت هجوم أولمبياد ميونيخ 
على الرياضيين اإلسرائيليين 

عام 1972.

 15 يوليو 1979.
مقتل زهير محسن زعيم 

منظمة الصاعقة المقربة من 
سورية بإطالق النار عليه في 

كان بفرنسا.

12 فبراير 2008
مقتل عماد مغنية الذي كان 

صلة وصل بين حزب اهلل 
وإيران في تفجير سيارته 

بدمشق.

1 أغسطس 2008
مقتل محمد سليمان مستشار 
الرئيس السوري بإطالق النار 

عليه، ما يعتقد انه مركب قبالة 
شاطئ طرطوس.

16 أبريل 1988
مقتل خليل الوزير )أبو جهاد( 

أحد قادة فتح بإطالق الرصاص 
عليه أمام عائلته في تونس.

26 أكتوبر 1995
مقتل فتحي الشقاقي مؤسس 

حركة الجهاد اإلسالمي 
بالرصاص خارج فندق في 

مالطا.


